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ВЛАДАВИНА КРАЉА УРОША I

Како je изгледала Србија или краљевина Рашка, називана 
тако у писаним изворима, у време када je млади краљ Влади
слав, други син кратка Стефана Првовенчаног, пренео тело 
Светог Саве из бугарске престонице Трнова, где je светитељ 
умро, у своју задужбину манастир Милешева? Блистао je ма- 
настир у свој својој белини и лепоти. Са зидова цркве гледали 
су на задивљене посетиоце не само библијски свеци већ и нај- 
већи српски светитељ, Симеон Мироточиви, оснивач дина- 
стије која ће два века владати Србијом, ширећи се на север 
према Угарској краљевини, на југ према Византијском цар
ству и на исток према Бугарској. На Јадранском мору je има
ла српска средњовековна држава дуго приморје и дуж обале 
своје свете задужбине, на Мљету и у Котору, првој Немаши- 
ној престоници. У Србији тог времена највише je блистала ве- 
лелепна Немашина задужбина Студеница, сва у белом мерме- 
ру, усред густих шума, а у том бисеру од лепоте почивало je 
тело Светог Симеона Мироточивог. Taj свети родитељ je, 
умирући у својој другој задужбини, манастиру Хиландару, на 
самртном часу позивао свог најмлађег сипа, монаха Саву, да 
га спусти на земљу, на рогозну постељу и стави му камен под 
главу, да би се као покајник „претставио Господу”. Свога си- 
на Саву називао je најумилнијим речима које су се чуле у на- 
шој књижевности: „Чедо моје слатко, утехо старости моје и 
светлости очију мојих.” Први српски архиепископ и просве- 
титељ, Свети Сава, огласио се Житијем Светог Симеона за 
родоначелника старе српске кшижевности. Савин старији 
брат Стефан, потоши српски Првовенчани крал,, пише у Жи- 
тију Светог Симеона о светитељу из чије се раке „точи ми
ро”. Повлачећи се из световног живота, Немаша je оставио 
престо другом сину, Стефану, зато што je овај био ожешен Ев- 
докијом, Берком византијског пара Алексија III, док je стари- 
ји син Вукан владао у Зети. Стефан се други пут оженио 1204.
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године, женом за сада непознатог имена која je кратко пожи- 
вела, да би се 1207/1208. године трећи пут оженио Аном, уну- 
ком млетачког дужда Дандола. Овај млетачки моћник je уз по- 
моћ латинских крсташа освојио Цариград, где je априла 1204. 
године основано Латинско царство. Византијско цартво рас- 
пало се тада на две грчке државе, Никејско царство и Епирску 
деспотовину која je тражила ослонац међу западним владари- 
ма.

Када je 1234. године други син краља Стефана Првовенча- 
ног, Владислав, завладао српском државом као бугарски зет, 
пошто je претходно уз помоћ властеле збацио са престола ста- 
ријег брата Радослава, појавила се велика опасност са Истока, 
организовано племе Татара. Њихове дивље хорде најпре су 
напале угарског краља Белу IV, па су 1241. године, када je у 
Трнову умро бугарски цар Иван II Асен, Владислављев тает, 
продрле у Далмацију нападајући на Сплит и Трогир. Татари 
су опустошили и Дриваст а када су се 1242. године враћали на 
исток преко Србије, попалили су и опљачкали и крајеве у др- 
жави краља Владислава. Затим су се, рушећи и палећи Бугар- 
ску, враћали у облает око Црног мора где je било средиште 
њиховог царства.

У то време, многе државе Балканског полуострва бориле 
су се за хегемонију. Византијско царство je било још у изгнан- 
ству. У Цариграду су седели немоћни Латини, док су никејски 
и епирски Грци трошили више снаге у међусобним обрачуни- 
ма него што су се борили са ослабљеним наследницима ла
тинских освајача из Четвртог крсташког похода. Угарска je 
морала да лечи ране од татарског пустошења а Бугарска je 
ослабила због наметања татарске власти. У Србији je 1243. го
дине на краљевски престо ступио најмлађи син Стефана Пр- 
вовенчаног, Урош I. Збачени крал> Владислав побегао je са 
својом женом Белославом у Дубровник, али се убрзо измирио 
са братом и вратио у Србију где je живео join око двадесет го
дина. Упокојио се мирно 1267. године и часно je погребен у 
својој задужбини.

У српским земљама на приморју, уздизао се у Стону храм 
Светог Михаила са ктиторским портретом из друге половине
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XI века. У средишту Рашке земље стајали су Ћурђеви Ступо- 
ви, црква посвећена Светом Георгију Победоносцу, као спо- 
меник Немањине захвалности за победу над старијом браћом. 
Највећа српска светиња налазила се на Светој Гори, где су 
Свети Симеон и Свети Сава саградили манастир Хиландар. У 
престоници Свете Горе, Кареји, Свети Сава подигао je испо- 
сницу у којој je саставио чувени Карејски типик са правили- 
ма о животу и владању монаха.

Охристовљену српску земљу, са великим бројем цркава и 
манастира, наследие je половином XIII века крал. Урош I који 
се одмах на почетку своје владавине почео потписивати као 
„Стефан Урош, по милости Божијој крал, и с Богом самодр- 
жац всех српских и поморских земаља”.

Рашка краљевина располагала je богатим рудницима на 
планини Копаонику, коју су Млечани у то доба називали „сре- 
брном планином”. Благодарећи коришћењу рудника на „сре- 
брној планини”, поведало се материјално богатство краља 
Уроша I, што му je омогућило већу самосталност и учинило га 
значајнијим од претходника, те су га многи савременици на
зивали „Урош Велики”. Крал. Стефан Урош I владао je преко 
тридесет година. За време тако дуге владавине у свету су се 
догађали драматични преокрети у државама. У првим година- 
ма владавине крал. Урош I био je наклоњен Никејском 
царству, јер je Србија још од 1219. године, када je Свети Сава 
добио чин архиепископа од никејског патријарха, била у до- 
брим односима са овом царевином Грка у Малој Азији. Никеј- 
ско царство имало je и своје покрајине на Балкану и настоја- 
ло да поврати изгубљени престо у Цариграду. Никејци су по- 
стали непосредни суседи српске краљевине тек када су 1246. 
године заузели Солун. Граница између две државе вероватно 
je ишла преко Шар-планине и Скопске Црне Горе, мада поу- 
зданих извора о томе нема. Педесетих година XIII века Урош 
I се оженио Зеленом, која je била родом из краљевске куће 
француских Анжујаца са Пелопонеза. Крал. Карло Анжујски, 
владар јужне Италије и Сицилије, у преписци са српским дво
ром називао je Зелену својом „предрагом рођаком”.

Током Урошеве владавине догодила се промена од вели- 
ког значаја за светску историју, када je 1261. године обновље-
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но Византијско царство. Цар Михаиле VIII Палеолог прешао 
je из Никеје у Цариград 15. августа 1261. године. Војсковођа 
византијског цара натерао je латинског владара Балдуина II у 
бекство и тиме je Латинско царство престало да постоји. Из- 
ван рестаурисаног Византијског царства остале су многе др- 
жаве на Балкану, као што су Епир, Тесалија и Атинско војвод- 
ство, чији владари нису признали Михаила VIII за цара. И 
српски краљ Урош I je у тим годинама водио нескривену ан- 
тивизантијску политику. И пре обнове Византије српски вла- 
дар je учествовао у савезу са епирским деспотом, нападајући 
на балканске области које су биле под влашћу Никејског 
царства, па je чак заузео, истина на кратко време, градове 
Скопље и Прилеп. Због ових освајачких успеха Урош I je да- 
ривао манастиру Хиландару j едан високи г!ирг као допуну мо- 
нашким ћелијама, са посебним осигурањем имовине у ерп- 
ским метосима.

У делу Животи краљева u архиепископа српских српски 
архиепископ Данило II хвали краља Уроша I као мирољубивог 
владара. И заиста, чим je преузео престо од свог старијег бра
та Владислава, крал, Урош I je направио уговор о пријатељ- 
ству са Дубровником. Тим уговором, дубровачким трговцима 
je гарантована лична сигурност и слобода на трговима у Ср- 
бији. Они су већ од раније имали куће по српским градовима, 
па им je сада обезбеђен паритет на граничним судовима („ста- 
нак”) састављеним од подједнаког броја српских и дубровач- 
ких поротника. Од времена краља Уроша потиче чувени „све- 
тодимитарски доходак”, који су Дубровчани плавали српским 
краљевима у висини од 2000 перпера. Крал, je уз то имао и 
свога чиновника у Дубровнику, који je убирао приход за н>е- 
гову ризницу од продаје соли са српског приморја.

Према једној Урошевој повељи, зна се за долазак Саса у 
Србију, који су бежећи од Татара напустили Ердел, (Трансил- 
ванију) и населили се у рударском тргу Брскову на реци Тари, 
у близини данашњег Мојковца. Касније су они долазили у све 
већем броју, па су населили Трепчу, Рудник и Ново Брдо. Са- 
си су рудари немачког порекла који су били велики зналци у 
копању руде и одбиру метала за ковање новца, те су својим ра-
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дом остваривали већу производњу бакра, олова, сребра и зла
та. Све су то постизали бољом технологиям, којој су се врло 
брзо прилагођавали и предузимљиви домаћи рудари. Од тог 
времена, сребро из Србије су набављали не само Дубровчани 
већ и трговци из Котора, Будве, Бара, Улциња и Скадра. И по- 
ред уговора о пријатељству који je склопљен између Србије и 
Дубровчана, краљ Урош I je кренуо 1252. године с војском на 
Дубровник и напао га „опсадним справама” пустошећи око- 
лину. Дубровник се тада откупио плаћањем данка, мада се не 
зна тачно колика je била висина одштете.

Српски крал» je био и са Угрима најпре у пријатељским од- 
носима, па je чак угарском краљу Бели IV помагао у рату про
тив Чешке. Зна се и да je био на свадби сина краља Беле. Крал» 
Урош се ипак 1268. године отргао од превеликог утицаја угар- 
ског крала Беле IV и напао мачванску бановину којом je 
управљао Бела Ростислављевић, краљев унук. Бела IV je по- 
слао помоћ свом унуку, па се између српске и угарске војске 
развила велика борба а у пролеће 1268. године Угри су заро- 
били крала Уроша и неке српске властелине. Носећи заро- 
блене српске заставе, угарски војници су спровели Уроша у 
Будим и предали га кралу Бели1.

1 М. Динић, О угарском ропству крала Уроша I, Историјски часопис, 
1-2, 1949, 30.

После плаћања откупа крал Урош I je ослобођен ропства, 
али je ипак остао у вазалним односима према Угарској. Тек 
када je умро Бела IV и на угарски престо ступио његов син 
Стефан V, односи између две суседне државе постали су опет 
пријателски. Тада су вођени и преговори да се старији Уро- 
шев син Драгутин ожени Берком угарског крала, принцезом 
Каталином. Брак je вероватно склоплен 1270. године, j ер у 
једном мировном уговору од 3. јула 1271. године угарски крал 
Стефан V спомиње да je „Стефан, млади крал Србије, наш 
зет”. Taj млади крал je Урошев најстарији син Драгутин, који 
по обичају Немањића, као прворођени син, носи име Стефан. 
„Стефанос” на грчком значи „венчани” а по византијској вла- 
дарској идеологији представла онога који je „миропомазан од 
Бога”.
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Током шездесетих година XIII века краљ Урош I се посве- 
тио подизању своје главне задужбине, манастира Сопоћани, 
на извору реке Рашке. На старословенском j езику реч „сопот” 
значи извориште или извор. Краљ Урош намеравао je да мана- 
стирима Студеници, Жичи и Милешеви придода још један ду- 
ховни бисер и одлучио се да манастир подигне у самом цен
тру Рашке државе. Претпоставља се да су Сопоћане градили 
српски мај стори из градова са зетског приморја, а да су цркву 
живописали грчки сликари који су пристизали из Византије 
да би се настанили у богатој Србији чувеној по рудницима 
племенитих метала. На живопису манастира Сопоћани прика- 
зани су краљеви синови Драгутин и Милутин крај одра Уро- 
шеве мајке Ане Дандоло. Ту je и прелепи лик свете краљице 
Јелене Анжујске, који подсећа на фреске византијских цар
ских принцеза. Оба њена сина, Драгутин и Милутин, личе на 
оца, краља Уроша I, и по овим ликовима не в иди се велика 
разлика у узрасту између браће. На живопису се налази и лик 
њихове сестре, принцезе Брњаче. Поред многих мајстора који 
су живописали Сопоћане, издваја се нарочито кичица главног 
мајстора, која je створила право чудо од лепоте на фресци ус- 
пегьа Пресвете Богородице. Превелика хришћанска скром
ност, којом су били прожети сви велики уметници Византије, 
није допуштала ниједном сопоћанском сликару да потпише 
своје име. Сопоћани су у наредним вековима много пострада
ли од турске инвазије. Два века je црква била без оловног кро
ва, па су киша и снег знатно оштетили фреске које имају огро- 
ман значај за светску културну баштину.

У време зидања Сопоћана, српском црквом управљао je , 
краљев најмлађи брат, архиепископ Сава II (световно име 
Предислав). Он je добио задатак од краља Уроша I да пронађе 
даровитог писца који би написао Живот Светог Саве. Нај- 
млађи Немањин унук одабрао je хиландарског монаха Домен- 
тијана, који je, судећи по неким одломцима из Житија 
Светог Саве, изгледа пратио првог српског архиепископа на 
његовим дугим путовањима од Бриндизи) а па до Іерусалима и 
Александрии. Доментијан има свету дужност да опише кон- 
темплативни живот свога учитеља и религиозну ерудицију
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православља. Монах Доментијан написао je драгоцено хагио- 
графско дело од велике вредности, к oje у старој српској књи- 
жевности представља најдужи рукопис. Доментијан je рођен 
свакако почетком XIII века. Житије Светог Саве саставио je 
у карејској монашкој келији Kojaje подигнута усред Свете Го
ре, окружена племенитим растињем, орасима и старим масли- 
нама, с погледом на бисерно плаво Јегејско море. Хагиограф- 
ско дело о Светом Сави било je намењено превасходно за хи- 
ландарске монахе, али и за образована српске властеле на 
двору краља Уроша I. Доментијаново дело није много препи- 
сивано током средњег века, али je ипак сачувано у два значај- 
на преписа, у Бечком и Ленинградском рукопису. Као и код 
свих средњовековних писаца, и Доментијаново стваралаштво 
je прожето дубоко религиозним богословским беседништвом. 
Описујући „небеску светлост” која није од овога света, До- 
ментијан не пише о „оној светлости коју виде сва земаљска 
бића, како људи тако и животиње, већ о оној светлости у не- 
беској вечности, светлости светова коју ми још на земљи не 
видимо, о непознатим световима које ми још не сазнајемо”. 
Доментијаново дело, уздигнуто православним богословљем, 
по свом списатељском заносу равно je монументалним сли- 
карским делима сопоћанских мајстора. Иако су Доментијано- 
ве мистичне беседе далеко од нашег апокалиптичног, техно- 
лошког доба, сликарска остварења на живопису манастира 
Сопоћана и те како су блиска нашим задивљеним очима и 
ближа од многих дела модерног сликарства. Краљ Урош I по- 
лазио je у бој против Мађара, можда понесен изгледом Светих 
Апостола, и враћао се из борбе да им се поклони и да им се 
диви, као што се и ми данас дивймо сликарском генију ових 
мај стора из далеког тринаестог века.



II

ПРЕГОВОРИ ОКО ПРВЕ ЖЕНИДБЕ 
КРАЉЕВИЋА МИЛУТИНА

За време владавине краља Уроша I Србија je била у коали
ции с Карлом Анжујским, рођаком краљице Јелене, као и ca 
владарима Епира и Тесалије. Овај савез имао je за Диљ да раз- 
бије васкрслу Византију и поврати Латинско царство у Цари- 
граду. Знајући за та настојања и ратујући непрестано с прота- 
гонистима те идеје, цар Михаило VIII Палеолог гледао je да се 
ослободи тешке ситуације или да je бар олакша, па je почео да 
води политику старим и опробаним методама, склапајући бра- 
кове између византијских принцеза и владара из околних зе- 
маља. Тако су уродили плодом преговори са тесалијским и бу- 
гарским двором, па чак и са Татарима који су представљали 
стално претећи олујни облак са истока. После свега, предсто- 
јали су и преговори са српским двором краља Уроша I. И по- 
ред тога што су Византинци знали да je наследник српског 
престола, краљевић Стефан Драгутин, ожењен још од 1271. 
године угарском принцезом Каталином, почели су опрезно да 
преговарају са српским двором о склапању брака између мла- 
де царске принцезе и краљевића Милутина. Византинци су 
полагали велике наде у ове преговоре, j ер су сматрали да би 
Милутин као зет византијског цара могао да наследи српски 
краљевски престо, чиме би се осигурала византијска граница 
према Србији. Преседан се већ догодио у династији Немањи- 
ћа, када je велики жупан Стефан Немања прогласио за наслед
ника свог млађег сина Стефана, ожењеног византијском прин
цезом Јевдокијом. Са српске стране дошао je повољан одго- 
вор од краља Уроша I, који je пристао на преговоре и оствари- 
вање брака између Милутина и царске принцезе. Византинци 
су, као и и увек, били опрезни. Царско посланство дуго je при- 
премано и када je коначно кренуло из Цариграда с патриар
хом на челу, водећи на кошу малу принцезу Ану, најпре се за- 
уставило у Охриду. Док су патријарх и принцеза Ана остали
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у Охриду, царско посланство кренуло je на тегобан пут кроз 
планинске урвине ка двору краља Уроша, који се тада, изгле- 
да, налазио у Липљану. Тамо су стигли 1272. године, прелазе- 
ћи на коњима преко неприступачних планинских терена кроз 
Полог који није имао уређених путева. Царица мајка највише 
се платила тих несигурних балканских путева и уједно бри- 
нула како изгледа тај српски двор на коме ће да живи њено де- 
те, и то на тако великој даљини, у краљевини Рашкој, с којом 
je Византија имала несигурне дипломатске везе.

Пут који je прешло византијско изасланство до Липљана 
описао je чувени византијски хроничар Георгије Пахимер, чи- 
je историјско дело пружа драгоцене податке о Србији из дру
ге половине XIII века. Оно што je већ на почетку разочарало 
чланове царског посланства било je што, приближавајући се 
границама Србије, нису приметили никакве знаке припре- 
мљене добродошлице. Када су стигли у Србију, краљ Урош je, 
и на почетку пријема и касније за време боравка византијских 
изасланика на српском двору, био као домаћин врло негосто- 
љубив. Чак je био и критичан према члановима царске прат- 
ње, нарочито када je угледао и трупу евнуха усред брадатих 
Грка, па je упитао: „А ови, зашто су они дошли?” Краљу су 
објаснили да je све то по налогу царског двора и да евнуси 
имају специјалан задатак да се брину о принцезином васпита- 
њу све до њеног пунолетства. И даље зачуђен, краљ je изја- 
вио: „О, а шта ће они? Не, ми нисмо навикли на такав живот.” 
Затим je, пише Пахимер, краљ Урош показао руком на једну 
скромно одевену младу девојку која je ту била присутна и 
прела вуну држећи заденуту преслицу. „Ето, ми овако васпи- 
тавамо наше невесте”, рекао je српски краљ. Дуго времена се 
у историографији сматрало да je та невеста била Каталина, не
веста краљевића Драгутина. Другачије мишљење изнео je 
историчар Владимир Мошин, сматрајући да je у време дола
ска овог царског посланства краљевић Драгутин живео са 
принцезом Каталином у свом двору на Руднику, па према то
ме та млада особа не може бити угарска принцеза. Мошин je 
предложио друго решење, верујући да je у питању српска вла
стелинка kojom се после краљевић Милутин и оженио, као



„ћерком угледног српског бојара”. Царски посланици били су 
поражени изгледом младе девојке која je чак и у њиховом 
присуству „прела вуну”. Навикнути су били Византинци на 
васпитање царских принцеза које су у посебној одаји за жене, 
тзв. гинекеју, везде свиленим концем на ђерђеву или проводи
ле време у читању Псалтира.

По запажању историчара Пахимера, на двору у Липљану 
царовали су простота и сиромаштво, посебно што je пријем на 
који су наишли царски посланици био веома хладан. Они се 
зато и нису дуто задржали, већ су одлучили да се одмах врате. 
Приликом повратка, на путу ка Охриду, напали су их разбој- 
ници и одвели им коње. Српски краљевски пратилац који je 
имао дужност да испрати царско посланство до границе, био 
je и сам изненађен због разбојничког напада и својски се тру
дно да царској пратњи у успутним селима набави нове коње. 
Када су Византинци стигли у Охрид, придружили су се патри- 
јарху и принцези Ани, и разочарани неуспелом мисијом кре- 
нули су ка Солуну. Царске изасланике чекао je дуг пут до Ца- 
риграда. Нико од њих није више мислио на пријатељски савез 
са Србијом, а још мање на брак царске кћери. У престоници 
Византије, цар Михаило VIII je с нестрпљењем очекивао чла- 
нове посланства, али je био разочаран када су му испричали о 
немилим догађајима у Србији. Цар je толико био љут на Уро
ша I да je намеравао чак и да српској цркви одузме аутокефал- 
ну архиепископију. Многобројне бриге ипак су одвратиле па- 
жњу Михаила VIII на сасвим другу страну.

Убрзо после ових неуспелих преговора, краљевић Милу- 
тин се оженио српском властелинком Јеленом, можда баш 
оном девојком која je живела и васпитавала се на двору краља 
Уроша, и у присуству царских посланика држала преслицу за 
noj асом и мирно прела вуну. Портрет краља Милутина и н>е- 
гове прве жене Јелене сачуван je на живопису у Ђурђевим 
Ступовима, к oj и je рађен око 1282. године. Друга жена краља 
Милутина, к oj oj се не зна име, била je ћерка тесалијског сева- 
стократора Іована I Анђела. Византијски историчар Нићифор 
Григора и српски архиепископ Данило II говоре да je крал. 
Милутин „после неког времена”, вероватно 1283. године, ис- 
пратио младу Тесалку њеним родитељима.
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У време када je Милутин био ожењен Јеленом, српски 
краљ Стефан Урош I био je суочен са претећим захтевима свог 
старијег сина Драгутина. До тада се догађало да je уз помоћ 
властеле збацивао брат брата са српског престола али сада je 
био у питању страшнији чин, када се рођени син претећи 
устремио на оца. Сведок ових догађаја и писац житија краља 
Драгутина, Данило II, потоњи архиепископ српске цркве, си- 
новљеву побуну против оца овако представља: „Благочестиви 
и христољубиви крал, Урош Велики обећа њему (Драгутину) 
дати краљевство, и с великим обећањем изрекавши, не при
ступи испуњењу, не створи од њега краља са одељеном срп- 
ском земљом и за живота свога не дарова му престо свој.” 
Драгутин je чак једном приликом пао на колена и молио, са 
сузама говорећи: „Оче, дај ми достојни део имена твога.” По
сле свега, Драгутин je претећи опомињао оца: „Зар не видиш 
моје велико стрпљење?” Ни тада, продужава Данило II, његов 
родитељ не хтеде му дати део српске земље, што je раније обе- 
ћао. Гордост, самољубље и властољубивост расли су у Драгу
тину подржавани од стране мађарског двора. Сукоб између 
оца и сина се распламсавао. Проугарска политика краљевића 
Драгутина све више je узимала маха. Увређени син најзад je 
затражио помоћ од свога таста, угарског краља Стефана V, и 
добио од њега помоћ у војсци. Драгутин je почетком 1276. го
дине одлучио да упути j ОШ j ед ну молбу своме оцу, тражећи 
северни део српске краљевине у коме би он самостално вла- 
дао. Рекло би се да je Драгутин дуго оклевао с отвореним на- 
падом на оца. Краљ Урош I одбио je и ову последњу молбу 
свога сина и по Даниловом сведочешу: „Драгутин подиже ру
ку на родитеља свога и велики рат беше међу њима.”

У почетку овог рата краљ Урош lje одолевао и узвраћао 
противнападима са својом војском, али je противник, благода- 
рећи Мађарима, био далеко надмоћнији. Када je Драгутин по- 
чео да побеђује оца, „властела Уроша I, видећи толику војску, 
почне прелазити на противничку страну, Драгутинову”. Од- 
судна битка одиграла се код Гацког, где je Драгутин тријум- 
фовао. Када je краљ Урош видео да не може да се врати на свој 
двор у Липљан повукао се у Хумску земљу. С краљем je побе-
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гла и његова жена, краљица Јелена, која није хтела да чује за 
сина и противила се његовој побуни. Српском краљу остали 
су верни архиепископ Јоаникије I и један мали део српске вла- 
стеле. По речима архиепископа Данила II, Драгутин je пре- 
стао да гони своје родитеље, српског архиепископа и мало- 
бројну властелу. „И тако син одоле родитељу своме и узе н>е- 
гов престо, по нужд и, и поче краљевати у Српској земљи, и 
назва се ’благочестиви и христољубиви и самодржавни всех 
српске и поморске и подунавске и сремске земље Стефан 
краљ’!” Тада се Мачва називала и сремском земљом, а Драгу
тин jy je добио на поклон као угарски зет од краља Стефана V. 
Краљ Драгутин се није усудио да удари на Цркву и није по- 
ставио новог архиепископа. Јоаникије I се није одрекао поло- 
жаја архиепископа и остао je веран краљу Урошу I. Све до Jo- 
аникијеве смрти место архиепископа je остало упражњено, та
ко да je период од 1276. до 1279. године најдуже раздобље у 
коме српска црква није имала свог поглавара.2

Као монах Симеон, крал- Урош je поживео нешто више од 
годину дана, упокојивши се највероватније 1. маја 1277. годи
не. Његова супруга, Света Јелена Анжујска, пренела je њего- 
ве мошти из Захумља у Сопоћане, где се и данас спомиње као 
свети преподобии Симеон у миру — Урош I краљ српски.

’ Миодраг Ал. Пурковић, Српски патријарси средњег века, Дисел- 
дорф, 1976, 26.
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III

РОЂЕЊЕ СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ

Благодарећи обавештењима византијског историчара Ни- 
ћифора Григоре, који je био савременик српског краља Стефа
на Уроша III, знамо да се први син краља Милутина родио око 
1275. године, j ер je био педесетогодишњак када raje Григора 
приликом једне дипломатске мисије у Србији упознао. Стефа
нов отац, краљевић Милутин, био je врло млад кад му се ро
дио син првенац. У Драгутиновој капели Немањине задужби- 
не Ћурђевих Ступова, 1282. године налази се Милутинов пор
трет са његовом првом женом, краљицом Јеленом. У истори
ографии je преовладало мишљење да то не може бити она 
„малолетница тесалијска коју je после мало времена Милутин 
испратио кући родитељима”. Српски историчар из XIX века, 
Иларион Руварац, први je напоменуо да je то сигурно лик пр- 
ве жене краља Милутина, чији су брак као законит признале 
и српска и византијска црква. Како je краль Драгутин подигао 
ову капелу пре Дежевског уговора, лик краљеве свастике са 
живописа одговарао би j едино првој Милутиновој жени Јеле- 
ни. Стефан Дечански споменуо je само у једном писму своје 
родитеље. Taj податак оставио je Данилов настављач, писац 
Житија светог краља Стефана Уроша IIIДечанског. У њему 
се вели како je Стефан Дечански писао своме зету, бугарском 
цару Михаилу Шишману, уочи битке на Велбужду: „Одврати 
се од гнева јарости своје и поврати се ка првашњој љубави ко- 
ју си имао према мојим родитељима, такође буди и са мном.” 
Стефан подсећа свога противника на срећна времена када су 
Срби и Бугари, као и њихови владари, живели сложно и у льу- 
бави.

Сплитеки патриције Миха Мадиев де Барбезанис наводи у 
својој хроници, писаној после смрти кральа Милутина, да je 
Стефан био незаконити син краља Милутина, али да je стари 
краль све чинно да би га сматрали законитим. То je био и став 
римокатоличке цркве, која je омаловажавала први брак кральа 
Милутина.
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Краљу Драгутину je пошло за руком join у време замона- 
шења краља Уроша I да успостави везе са краљицом мајком и 
да од ње измоли опроштај. Краљица Јелена je опростила сину, 
а Драгутин je у знак захвалности предао својој мајци „земље 
око Лима и Ибра”, поморске градове од Улциња до Котора, 
као и двор у Скадру. Те земље су сада називане „земље кра- 
љице мајке”. У унутрашњости je краљица Јелена имала и 
Плав крај Гусиња, горњи Лим и замах Брњаци, на горњем кра- 
ју Ибра. У том замку je основала и везиљску школу за сиро- 
машне девојке. Над ахнута православљем, краљица Јелена од- 
лун ила je да подигне задужбину у Градцу, усред Рашке крал^е- 
вине. Неимари манастира Градца угледали су се на архитек- 
тонска решења Богородичине цркве у Студеници и успели да 
саграде j ед ан од најлепших православних Храмова XIII века. 
Краљица Јелена помакала je пре тога градњу многих римока- 
толичких храмова и обнову храма Светог Фрање у Котору. 
Света српска краљица посебно je била наклоњена Дубровча- 
нима, Koje je дипломатским средствима одвраћала од ратних 
сукоба са Србијом. Када je краљичин рођак Карло Анжујски 
заузео приморске градове у Албанији, поставио je за владара 
албанских градова француског витеза Анзелма де Шора, чија 
je мајка била рођена сестра краљице Јелене, а као удовица 
преселила се да живи код св oje сестре која joj je великодушно 
уступила град Улцињ као резиденции. У 1280. години, краљи- 
ца Јелена je даривала велики земљишни посед манастиру Ма- 
рије Ртачке. Касније je краљ Милутин потврдио у једној сво- 
јој повељи овај посед, што показује његово велико поштова- 
ње које je raj ио према мајци.

Краљ Драгутин je био широкогруд према млађем брату 
Милутину, те му je уступио владавину над Хумом. Према 
Врањинској повељи, Милутин се називао „Господин Далма- 
ције, Травуније и Захумльа”. Можда je и раније, када се Милу
тин оженио Берком српског властелина, краљ Урош I доделио 
свом млађем сину наведене области. ДодеЈвивање Хума мла- 
ђем сину познато je join од времена великог жупана Стефана 
Немање. Најмлађи Немањин с ин Растко je пре замонашења, са 
својих петнаест година, владао Хумом. Стефан Дечански се
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можда и родио у Хуму. Милутин и Јелена су, по свему суде- 
ћи, живели у првим годинама Стефановог детињства у Хум- 
ској земљи. Око 1278. године родила се и Ана, будућа бугар- 
ска царица.
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IV

МИЛУТИНОВ БРАК
СА УГАРСКОМ ПРИНЦЕЗОМ ЈЕЛИСАВЕТОМ

У време док je j ош живео у слози са својим братом краљем 
Драгутином, а можда и исте године када je умро крал, Урош I 
као монах Симеон, Милутин je одлучио да посети двор срп- 
ског краља. На Драгутиновом двору нал аз ила се тада и краље- 
ва свастика, принцеза Јелисавета, иначе монахиња манастира 
Свете Маргарете у Будиму. До сусрета између краљевића Ми- 
лутина и принцезе Јелисавете дошло je највероватније на дво
ру у Београду, будући да je краљица Угарске, ташта краља 
Драгутина, поклонила своме зету Мачву са Београдом и ју- 
жним делом Срема, те се зато Драгутин називао и „сремски 
крал,”. Приликом ове песете двору крал,а Драгутина, Милу
тин се заљубио у Јелисавету. Хроничари наводе да je Милутин 
просто завео Јелисавету и због тога се морало обавити венча- 
н-е по римокатоличком обреду, jер je принцеза очекивала ро- 
ђење детета. Тражила се одмах и дозвола од папе за овај брак 
са шизматичким принцом, како би деда из новог брака имала 
законско право наследства. Римокатоличка црква je поништи- 
ла Милутинов брак са српском властелинком Јеленом, а са
мим тим и Милутинов први син Стефан je проглашен за ба- 
стардног наследника. Очигледно je да латински хроничари 
овог доба нису признавали Милутинов први брак.

Јелисавета je родила кћер коју латински извори називају 
Царицом а српски Зорицом. Брак између Милутина и Јелиса- 
вете je озакоњен по канонима латинске цркве, док je право
славна црква овај брак сматрала неважећим, j ер je Милутин 
био у сродству са Јелисаветом као свастиком свога брата. На
равне, новорођена девојчица je крштена по римокатоличком 
обреду. Из историјских извора не меже се сазнати где су се у 
ово време налазили прва Милутинова жена Јелена, син Сте
фан и Берка Ана.

Истовремено са догађајима на београдском двору срем- 
ског краља Драгутина, појачали су се напади византијског ца-
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pa Михаила VIII Палеолога на Србију. И поред тога што je на 
српској страни било пребега, као што je царски војсковођа 
Михаиле Котаница, византијска војска je имала знатног успе
ха па je продрла чак до Липљана на Косову. Овај напад Визан- 
тинаца изазвао je огромно незадовољство у војсци краља Дра
гутина о чему сведочи и оновремени византијски писац: „Тих 
дана могла се видети српска земља у великом шкрипцу.” Дра
гутин je имао велике муке да поврати морал својој војсци и 
проводио je највише времена на југу српске земље. Једнога 
дана, обилазећи град Јелеч са својом властелом, краљ Драгу
тин je пао с коња и сломио ногу. И пре овог несрећног пада, 
Драгутин je осећао незадовољство властеле због неуспеха на 
бојном пољу и све учесталијег продирања Византинаца ка 
српској граници. Приметно je српски краљ како га сви гледа- 
ју сажаљиво зато што je он као војсковођа постао неспособан 
за борбу на бојном пољу. Тако се Драгутин одлучио да престо 
у Рашкој краљевини уступи млађем брату Милутину. Тада га 
je позвао к себи лежећи join на носилима и у присуству мно- 
гобројне властеле je пренео све знаке краљевског достоин
ства на вољеног брата. Најпре raje обдарио златним украсним 
noj асом, који се иначе препознаје на свим портретима наших 
средњовековних владара, а затим му je поклонно своје оруж- 
је и коња, говорећи: „Препојаши силни, оружје во победу, 
успевај и владај у своме отечеству!”, а присутна властела je 
певала: „Многа љета самодржавному све српске и поморске 
земље Стефану крашу Милутину Урошу II.” Сам тренутак je 
свечан, „торжествен”. А како се Милутин држао? Према опи- 
су из Троношког летописа: „Сасвим смирен, тих, штедар, 
слаткоглагољив и от свих љубим.” Таква je слика новог влада
ра Рашке краљевине.

Драгутин се ипак није одрекао северних крајева српске др- 
жаве који су се налазили далеко од ратног попришта и у који- 
ма je „сремски краљ” уживао подршку угарског двора. У крај- 
њој линији, Драгутин je и абдицирао у корист млађег брата са 
намером да краљ Милутин настави борбу са моћним Визан- 
тијским царством. У последњим деценијама XIII века почела 
je ипак да опада снага обновљене Византије, која се у том вре-
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мену суочавала са многобројним спољним непријатељима. 
Драгутин je добро знао да Србији тек предстоје борбе са 
царством Ромеја. У својој души, краль Драгутин се искрено 
кајао што je шест година раније подигао побуну против свога 
оца који се храбро носио са византијским ратницима, али je 
остао немоћан пред синовльевим и мађарским војницима. По 
речима архиепископа Данила II, Драгутин je свој над с коша 
схватио као казну Божију.

После повлачења с престола држава краља Драгутина об- 
ухватала je крајеве око Рудника, Мачву и Срем са Беоірадом. 
„Сремски краль" углавном се посветио изградњи дворова у 
Дебрцу (на Сави) и у Београду где je оснивао дворске радио- 
нице у којима су се израђивали предмета од злата и сребра, 
свећњаци, кадионице, рипиде и путири. Литургијски предме
та из ових радионица слали су се најчешће црквама и мана- 
стирима на Светој Гори и у Палестини. Драгутин je био акти- 
ван и на политичком пољу, па je правио савез с босанским ба
ном Стјепаном I Котроманићем. Поменути бан оженио се 
Драгутиновом ћерком Јелисаветом око 1284. године. Потомак 
бана Стјепана I, босански краль Твртко I Котроманић, претен- 
довао je у другој половини XIV века, када се угасила династи- 
ја Немањића по мушкој линији, на српски престо упркос томе 
што je после Маричке битке најмоћнији владар у Србији био 
кнез Лазар Хребељановић. Ипак je босански краль полагао ле
гитимно право и на титулу српског краља и због тога je у ма- 
настиру Милешеви, над моштима Светог Саве, овенчан дво- 
струком круном као „Краль Србљем, Босни, Поморју и Запад- 
ним странам”. Кнез Лазар Хребељановић није оспоравао кру- 
ну босанског кральа што показује колико се поштовало насле- 
ђе Немањића и по женској линији, преко ћерке кральа Драгу
тина, принцезе Јелисавете.

У главној задужбини кральа Драгутина, цркви Светог Ахи- 
лија у Арильу, коју су украшавали западни мај стори, истакну- 
та je слога између браће, рашког и сремског кральа. Синови 
кральа Драгутина, Владислав и Урошиц васпитавани су као 
будући владари Рашке кральевине, али и као потенцијални на- 
следници угарске кру не. Драгутинови синови били су изузет-
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но поштовани у српској држави, j ер je по Дежевском уговору 
било нредвиђсно да краља Милутина наследи његов синовац 
Владислав.

У 1282. годипи, када je млади краљ Милутин преузео ко
манду над српском војском, Византијско царство било je врло 
привлачно за његове освајачке планове. Славољубива српска 
властела нападала je у мањим четама разуђену и слабо брање- 
ну византијску границу. Напади су били изненадни те je вла
стела односила богати плен из византијских тврђава. У првој 
већој офанзиви, краљ Милутин je освојио Штип, Велес и Скб- 
пље. Одбрана ових византијских тврђава које су се уздизале 
на високим бреговима, није могла одолети нападачима. Милу
тин се тада први пут устоличио у Скопљу, граду на десној оба- 
ли реке Вардара. Од тог времена ће овај град постати стална 
престоница Немањића.

Примајући власт од свога брата, краљ Милутин je насле
дие и извесне обавезе у војничким савезима. Од оца и брата 
Милутин je примио обавезе у савезу са краљем Карлом Ан- 
жујским, рођаком краљице мајке. Српски краљ се надао да ће 
му у пролеће 1282. године, када je упао у византијске области, 
стићи помоћ од Карла Анжујског који je према савезничком 
уговору требало да угрози Албанију. Међутим, Карло je био 
заузет чувеним „Сицилијанским вечерњем” од 31. марта 1282. 
године.

Ha Сицилији, у месту Палерму, подигнут je „народни 
устанак” баш на дан Васкрса 1282. године. Побуна je била 
уперена против француских феудалаца који су join од 1268. 
године завладали Сицилијом и Јужном Италијом. Феудалци 
су глобили сељаке у толикој мери да je огорчени народ побио 
читав француски гарнизон у Палерму. Ове вести допрле су ка- 
сно до краља Милутина, који je наставио са освајањима по се- 
верној Македонији. И Византинци су се организовали, па су у 
кратком временском периоду извршили снажан војнички про- 
дор чак до Косова и Метохије, али су убрзо морали да се вра
ге, jep je цар Михаиле VIII изненада умро И. децембра 1282. 
године. Архиепископ Данило II у Житију краља Стефана 
Уроша II Милутина цареву смрт описује следећим речима:
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„Тадашњи цар Палеолог скупи велику војску и крене на Ср- 
бију, хвалећи се у своме безумљу да ће не само озлобити ота- 
частво овога благочестивога (краља Милутина) него да се не- 
ће више ни спомињати његово име у његовој држави, а није 
ни сам знао шта ће му се догодити и да ће, противно његову 
лукаву веровању: да ће се прославити у туђем наследству, 
убрзо изненадном смрћу завршити.”

После смрти Михаила VIII Византинци су се ипак сабра- 
ли, а нови цар Андроник II Палеолог упутио je још у рано про- 
леће 1283. године појачане војне одреде на Србију, мада сам 
није учествовао у том рату. Ова византијска војска била je 
углавном најамничка и већину су у њој чинили татарски одре- 
ди који су немилосрдно пљачкали и пустошили српске краје- 
ве до Липљана и Призрена. У одбрани од ове најезде учество- 
вале су заједнички војска краља Милутина и војска краља 
Драгутина, те су ратовали све до позне јесени дочекавши и 
Божић на ратишту. Татарске најамнике je на крају сачекала 
зла судбина, j ер су у покушају да пређу набујали Дрим сви на
шли смрт у његовим таласима. Српска војска je тада отпочела 
противнапад и стигла све до Крстопоља. Kao даровити војско- 
вођа, краљ Милутин je тада освојио кичевску и поречку 
облает, продро у незаштићену Тесалију и одатле са својом 
властелом донео богат ратни плен. И поред успешних осваја- 
ња, крал, Милутин je морао да осигура границе српске држа- 
ве, j ер се с друге стране опет појавила татарска опасност. Срп- 
ски крал, je као вешт дипломата и политичар осетио да треба 
тражити нове пријатеље на другој страни. Зато je врло проми- 
шљено и хладно прекинуо брак са принцезом Јелисаветом ко- 
jy je вратио у Угарску, док je ћерку Царицу задржао на ерп- 
ском двору.

Брак који je склопљен између краља Милутина и принце- 
зе Јелисавете српска црква није никада признала. Бивша срп
ска краљица живела je после одласка из Србије на угарском 
двору, а 1289. године њоме се оженио чешки великаш Завиша. 
Јелисавета нще имала среће ни у другом браку, јep je већ по
сле годину дана изгубила мужа који je настрадао од неприја- 
тељске руке. Потом се Јелисавета попово вратила у Угарску и
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од свог брата, угарског краља, измолила веће поседе за мана- 
стир Свете Маргарете. У овом манастиру Јелисавета се по 
други пут замонашила, али je због своје кћери Царице остала 
у сталној преписци с краљем Милутином. Репрезентативни 
портрет принцезе Царице налази се у горњем делу цркве ма- 
настира Грачаница. Она je исликана у царском орнату с дија- 
демом на глави.

Убрзо после Јелисаветиног повратка у Угарску, негде по- 
четком 1284. године, краљ Милутин je успоставио везе с дво
ром бугарског пара Георгија Тертера, с циљем да учврсти 
пријатељство и војнички савез због нове татарске опасности. 
Српски краль одлучио je да запроси принцезу Ану, ћерку бу
гарског цара Тертера. Највероватније се крал. Милутин већ 
почетком августа 1284. године оженио Аном Тертеријевом, 
будући да су му баш у то време Дубровчани послали свадбе- 
ни дар. Није још поуздано утврђено да ли je бугарска принце- 
за Ана мајка Милутиновог сина Константина „јер се не зна ни 
приближно време када се родио ни из ког je брака потекао”1. 
Портрет принца Константина налази се на фресци у манасти
ру Грачаница, поред полусестре Царице. Брак између краља 
Милутина и Ане Тертеријеве изгледа да није дуго потрајао, 
j ер je на фрескама цркве Светог Ахилија у Ариљу, задужбини 
краља Драгутина, српски крал, приказан без бугарске принце
зе, док je, истовремено, крал. Драгутин насликан заједно са 
својом женом Каталином.

' Сима Ћирковић, Владавина Стефана Уроша III Дечанског, Исто- 
рија српског народа, I, Београд, 1981, 496.
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V

ТАТАРСКА ОПАСНОСТ

У време када je краљ Милутин склонно пријатељство с бу- 
гарским двором, оженивши се принцезом Аном, Татари су са 
истока поново најављивали своје моћно присуство и претњу 
државама на Балкану. Да би отклонио татарску претњу, бугар- 
ски цар Георгије Тертер понудио je склапање брака између 
своје друге кћери и Чоке, сина чувеног татарског кана Ногаја. 
Та гюнуда je прихваћена и тако су српски краљ Милутин и Та
тарин Чока постали пашенози. Татари су се и овог пута крета- 
ли са истока у великим хордама, добро наоружани и спретно 
јашући на својим малим али брзим степским коњима. Поко
ривши j ужну Русију, Татари су постали велика опасност за 
Милутинову државу. Бугарски великаши Дрман и Куделин, 
који су се осамосталили у области Браничева, постали су та
тарски вазали и почели опасно да угрожавају Мачву којом je 
владао Драгутин. Милутин je одмах притекао у помоћ брату и 
у први мах je имао успеха. Татари су ипак жестоко напали на 
Србију заједно са видинским кнезом Шишманом који je био 
вазал кана Ногаја. Удружени Бугари и Татари продрли су чак 
до Хвосна, и у том незадрживом налету опустошили су мана- 
стир Жичу. Крал- Милутин се тада боље опремио и уз потпу- 
ну мобилизацију војске успео да врати Бугаре и Татаре преко 
Тимока, чак до бугарског града Видина. Преплашени видин- 
ски кнез Шишман побегао je преко Дунава и одмах упутио 
српском краљу специјално посланство на преговоре. Дипло- 
матска акција уродила je плодом, jep je договорено да се Ши- 
шманов син Михаиле ожени Милутиновом ћерком Аном.

Освајањем Браничева и видинске области српски краљ je 
изазвао татарског кана Ногаја, који се припремао за ширу ак- 
цију против Србије. Крал. Милутин je за те припреме сазнао и 
почео се договарати са властелом, као и увек у тешким трену- 
цима за државу, шта даље да предузме како би спречио опа
сност од Татара. Тако je донета одлука да крал, најпре поша- 
ле посланике који би, носећи дарове, изразили покорност Но-
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гају и признали татарски суверенитет. Посланство je стигло у 
Бугарску баш у време када се Ногај спремао да нападне Срби- 
ју. Велики кан je био поласкан али није веровао на реч, већ je 
српском краљу поставио тешке услове. Тражио je најстаријег 
краљевог сина Стефана као таоца у залогу мира. Крал. Милу- 
тин je морао на то да пристане.

Писац житија светог српског крала Стефана Дечанског, 
Данилов настављач, описује како je Милутин послао свога 
„младенца” с великим изасланством и богатим даровима на 
двор кана Ногаја. Краљевић Стефан био je тада сувише млад 
да би могао да схвати државне интересе угрожене Србије, али 
je сигурно био свестан да raje отац жртвовао и да га очекује 
живот пун искушења и неизвесности. Уместо удобног живота 
који je имао на српском двору, Стефан je сада подвргнут стро- 
гој татарское дисциплини. Млади Стефан je морао да се при- 
лагоди номадском начину живота, логоровању под шатором и 
лети и зими, исхрани која се знатно разлиновала од оне на ко- 
jy je навикао код куће, и никада није био сигуран где ће зано- 
ћити а где осванути. Сурови животни услови утицали су да 
Стефан ојача и телом и духом. Христоносни младић није ни у 
туђини заборавио на молитве из Псалтира Koje je научно у нај- 
ранијем детињству.

Лета Господњег 1294. велики кан Ногај дошао je у сукоб 
са својим северним суседом, каном Токтајом који je владао 
пространом руском земљом. Вести о почетку рата између два 
татарска племена брзо су стигле у Србију. Архиепископ Дани
ло II записао je касније да су у Србији мислили како се млади 
Стефан можда никада неће вратити из татарског ропства. Оп- 
шту забринутост за краљевим првенцем подстакли су и дога- 
ђаји у Бугарској. Кан Ногај je због неповерења према бугар- 
ском цару збацио с престола Георгија Тертера и на трновски 
престо довео цара Смилца, али je син татарског кана, Чока, 
био љут на Бугаре због чега je напао на Трново. Бугарски цар 
Смилац затражио je помоћ од краља Милутина и убрзо je до- 
био војно појачање од српског краља. У то време, главни рат 
између татарских вођа беснео je у данашњој Украјини. Непри- 
Јатељства између Ногаја и Токтаја потрајала су неколико го-
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дина. У свим овим збивањима учествовао je и краљевић Сте
фан, који je покушавао да заједно са својим друговима nahe 
излаз из татарског ропства. После неколико година проведе- 
них међу Татарима, најстарији син краља Милутина постао je 
зрео човек. Стефан je коначно успео да побегне од Татара и 
нађе уточиште у Трнову, на двору бугарског цара Смилца. Ту 
je упознао цареву кћер Теодору која je, по свој прилици, била 
врло млада кад jy je Стефан запросио. Краљ Милутин je у Ср- 
бији дочекао веренички пар раширених руку и уз све краљев- 
ске части. Убрзо затим, Стефан и Теодора су се венчали, а 
исте те 1298. године изненада je умро невестин отац, цар Сми- 
лац. Годину дана касније, у борби с каном Токтајом рањен je 
кан Ногај и, бежећи са бојног поља, подлегао je рани. Тада су 
сви у Србији и у Бугарској одахнули од татарске опасности.

Склапање брака између најстаријег Милутиновог сина 
Стефана и бугарске принцезе Теодоре примљено je у Србији 
као најрадоснији догађај. Краљ Милутин послао je свога сина 
да влада Зетом. У једној владарској повељи Милутин помиње 
Стефана као младог кратка. То су била срећна времена за Сте
фана Дечанског. Ускоро ће бурни догађаји везани за сукоб из- 
међу Милутина и Драгутина уздрмати српску државу, што ће 
нагло променити и Стефанов живот.
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VI

ЖЕНИДБА КРАЉА МИЛУТИНА
С ВИЗАНТИЈСКОМ ПРИНЦЕЗОМ СИМОНИДОМ

У последњим годинама XIII века, крал, Милутин водно je 
активну освајачку политику према Византији којом je тада 
владао цар Андроник II. Чим се ослободио татарске опасно
сти, српски краљ je са још већим еланом нападао на царство 
Ромеја, у чему су му често помагали византијски пребези ко- 
ји су одлично познавали прилике у ослабљеној царској војсци. 
Како je српска војска бележила све значајније успехе у осва- 
јачким продорима на византијске територије, поједини челни- 
ци царске војске саветовали су Андроника II Палеолога да ус- 
постави са Србијом пријатељске односе. То су нарочито исти- 
цали они заповедници који су трпели највеће поразе у рату са 
Србима. Предлози за склапање мира настали су и као после- 
дица страха од турских племена у Малој Азији. Немогуће je 
било проценити од којих Турака прети већа опасност. Да ли 
од Селџука који су први продрли на малоазијско тло, или од 
Османлија к oj и су тек започињали своју освајачку најезду? 
Турци Османлије посебно су угрожавали богате византијске 
области у Малој Азији и утврђене градове у њима, чиме се 
озбиљно нарушавала моћ ионако ослабљеног Византијског 
царства.

Чувени византијски војсковођа Михаило Главас, који je 
највише трпео поразе од српске војске, први je предложио да 
се српском краљу понуди брак с неком византийском принце- 
зом. Његов предлог био je прихваћен na je убрзо цар Андро
ник II, преко једног одабраног посланства, понудио краљу 
Милутину брак са својом сестром Евдокијом, удовицом тек 
преминулог транезунтског цара. Она je стигла у Цариград 
1296. године, путујући из далеког Трапезунта са црноморске 
обале. Упркос претњама свог брата, Евдокија je одбијала тај 
предлог, а као главни разлог наводила je све претходне брако- 
ве српског краља, оптужујући га за вероломство. Царева се
стра je гордо изјављивала да се неће удати ни за већег влада-
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pa од Милутина и да je решена да остане верна успомени свог 
мужа, бившег трапезунтског пара.

Када je српски крал» сазнао за противљење Цареве сестре, 
настали су велики проблеми. Милутин je био увређен због Ев- 
докијиног ниподаштавајућег става и почео je да отворено пре
ти Византији пред грчким посланицима. Чим je царско по- 
сланство известило Андроника II о гневу српског краља, на 
цариградском двору се састао „синклит”, најуже вебе царске 
владе, да би потом цар одлучио да понуди краљу Милутину за 
жену своју шестогодишњу ћерку Симониду. Царски двор име- 
новао je посланство на челу са искусним дипломатом Теодо
ром Метохитом, чији je задатак био да отпочне преговоре са 
кральем Милутином. Метохит je поседовао свестрано образо- 
вање и проучавао je с једнаким интересовањем филозофију, 
реторику, астрономију и историју. Главни циљ мисије Теодо
ра Метохита био je да великог освајача византијских покраји- 
на, краља Милутина, преобрази у пријатеља Царства и извуче 
од њега највеће могуће користи. Благодарећи чувеном Мето- 
хитовом писму упућеном тадашњем великом царском логоте- 
ту, односно председнику царске владе, Нибифору Хумну, са- 
чуван je детаљан извештај о византијској дипломатској миси- 
ји на српском двору.

Крал» Милутин прихватио je преговоре са Византинцима. 
Дипломатски разговори између двеју страна потрајали су чи- 
таве две године. Теодор Метохит je пет пута долазио у Срби- 
jy, што сведочи о изузетно тешком положају Византије и очи- 
гледној надмоћности српског владара. Описујуби свом прија- 
тељу Нибифору Хумну ток дипломатске мисије, Теодор Ме
тохит говори како je кренуо из Цариграда са великом пратњом 
у зиму 1298. године: „Када сам напуштао Цариград била je ве
лика зима, с много снега и особито студена:” На капији іьего- 
ве кубе у Цариграду сачекала га je српска крал»евска пратн-а 
која je царског дипломату поздравила с великим поштовагьем, 
а имала je задатак да угледног Византинца проведе кроз срп- 
ске земље. И док je сам Метохит био обучен у много топлих 
хатьина и огртача да би лакше поднео оштру зиму, његов глав
ни сапутник из српске пратње био je слабо обучен и потпуно
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гологлав, „шибан од ветрова и засипан снегом као статуа”. 
Ипак Метохит истине изоштреност ума и предострожност Ви- 
зантинаца, захваљујући којима су савладаване зимске тегобе, 
док je вођа српске пратње, што се даље путовало, све више па
тио од главобоље и гушобоље.

Теодор Метохит je путовао преко Солуна, где се са св oj им 
пратиоцима задржао неколико дана. У Солуну га je посетио 
пријатељ и рођак по жени, исти онај грчки војсковођа Миха
йло Главас који je одлучно саветовао цару Андронику II да се 
сроди са српским двором. Главас je том приликом известно 
Метохита о озбиљности преговора који га очекују и упозорио 
га да на српском двору има пуно противника склапању мира 
са Византијом. Против уговора о венчању српског владара и 
византијске принцезе, по речима Главаса, нарочито je иступа- 
ло српско племство jep je очекивало велику корист од настав
ка рата против Византије. Отежавајућа околност за Метохита 
je била и чињеница да je на српској страни било много визан- 
тијских пребега, који су се свим силама трудили да одврате 
краља Милутина од женидбе са Симонидом. Против склапа- 
ња мира биле су и друге „блиске и далеке државе”, којима ни- 
je ишло у прилог зближавање Србије и Византије. Метохит 
помиње и бугарску владарку, удовицу дара Смилца, која je 
предлагала краљу Милутину брак и заједно са својом руком 
„крупу деле Бугарске”. Њој није сметало ни то што je њена 
кћер Теодора удата за Милутиновог сина Стефана. Против ус- 
постављања династичких веза између Немањића и Палеолога 
били су и владари Тесалије, полубраћа некадашње Милутино- 
ве веренице. Тако je Теодор Метохит био припремљен на те- 
шкоће које су га очекивале у преговорима.

Краљ Милутин je био нестрпљив што одговор из Царигра- 
да jош није стигао, па je пошао са својом краљевском прат- 
њом на југ, према византијској граници. Краљева претходни- 
ца састала се са Византинцима у Штипу или можда у Скопљу. 
Метохит не наводи тачно које je то место било. И поред тога 
што je све Србе који су му изашли на сретање описао као 
„ограничене варваре”, Метохит ће касније са похвалама да го
вори о изгледу српског краљевског двора. По његовим речи-
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ма, на двору je владао „истанчан ромејски укус”. Највеће из- 
ненађење за овог византијског изасланика представљала je по- 
јава краља Милутина, чија je одећа била украшена драгим ка- 
мењем и на чијим je „грудима било бисера колико год je мо
гло да стане”. Сем тога, цео краљев дом je бљештао намешта- 
јем украшеним златом и скупоценом свилом. Церемонијал на 
српском двору одвијао се према обичају Ромеја. Огромна je 
била разлика у односу на ранији Пахимеров извештај, који je 
оценио да je на двору краља Уроша I даровало сиромаштво. 
Метохит je сигурно знао за Пахимеров извештај, па je због то
га и био тако изненађен.

Приликом сусрета са српским краљем Метохит се, опет 
према царском церемонијалу, изљубио с Милутином и предао 
му царска писма. Краљ Милутин je највероватније знао грчки 
језик па му преводилац и није био потребан. Углавном je, по 
Метохитовим речима, српски владар на поздрав царских иза
сланика одговорио „достојанственим отпоздравом и великим 
почастима”. Затим je краљ упитао чланове царског послан- 
ства за утиске с напорног путовања и пошто су још мало раз- 
говарали, Милутин им je дозволио да се врате у одаје које су 
за њих посебно биле одређене. „Краљ je обећао да ће нас су- 
традан звати на састанак, кад се одморимо од напорног и да- 
леког пута, ради договарања и уређења послова наше мисије.”

Метохит даље прича да су он и чланови царског изаслан- 
ства добијали храпе у изобиљу и више него што им je било по
требно, „тако да би те хране било сувише и да нас je два пута 
више било на броју”. Храна je углавном била припремана од 
дивљачи, дивљих вепрова, јелена и птица. Разноврсна j ела 
преносила су се са краљеве трпезе на златним и сребрним та- 
њирима. У време поста, на трпезу je краљева послуга износи
ла воће и усољене комаде речне рибе „која нам одовуд ретко 
у Цариград долази и j ако се тражи али се не нађе увек”.

Када су водили преговоре са кразьем Милутином, визан- 
тијски изасланици су саопштили „да je од стране цара све свр- 
шено што се тиче склапања брака са Симонидом, и да више 
ништа не стоји на путу за царев пристанак и за успех свих 
преговора”. Метохит je изложио разлог и циљ к oj и су навели
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цара Андроника II да донесе такву одлуку. После Метохито- 
вог излагања било je потребно да српски краљ, краљица мати 
и најугледнији људи са српског двора положе заклетву и дају 
гарантије да ће се придржавати договореног брачног уговора. 
Уз то се тражило да се све потврди и од стране црквених јере- 
ја „а нарочито од главара свештенства”. Затим су царски иза- 
сланици захтевали да им се у виду j емства предају: неколико 
утврђених градова, погранични предели и један број талаца. 
Тражило се, према ранијим договорима, да главни талац буде 
Ана Тертеријева, од које се краљ Милутин већ развео.

Излажући даље ток преговора, Метохит прича како je 
остало j ош само да се утврди дан када би цар и царица, са 
принцезом Симонидом, кренули из Цариграда за Србију. Ка
ко краљ Милутин није хтео да пристане на све предлоге ви- 
зантијске стране дошло je до кратког предаха у преговорима, 
те су изасланици отишли у своје одаје на ручак. И пре него 
што су завршили с ручком, стигао je краљев позив да се вра
ге на двор. Милутин их je тада позвао да би им саопштио ка
ко ће преговоре■наставити да воде најугледнији представници 
српске властеле које je он сам одабрао. Царско посланство би
ло je изненађено таквом краљевом одлуком, али су Византин- 
ци ипак пристали да будуће преговоре воде са опуномоћени- 
цима.

Главни преговарач српског кратка био je „велики војвода” 
Ђорђе, истакнути војсковођа и један од најприврженијих Ми- 
лутинових људи. Четвртог дана после прекида преговора до
шло je до сусрета између Ђорђа и византијских изасланика. 
Преговарачи су се нашли у цркви на Светој Литургији и после 
богослужења започели су разговоре око женидбе краља Ми- 
лутина. Ћорђе и Метохит водили су напорне и дуготрајне пре
говоре, али je на крају договор ипак склоптьен. У пролеГе 
1299. године српски кратъ Стефан Урош II Милутин се оженио 
шестогодишњом византијском принцезом Симонидом с којом 
je поживео све до 1321. године, када се упокојио у Господу.
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VII

ИСПОВЕСТ ЦАРА АНДРОНИКА II 
ПАЛЕОЛОГА

Пред византијским царем Андроником II налазио се тежак 
задатак. Да би се измирио с црквом, која je била противна Си- 
монидином браку с краљем Милутином, цар je 2. фебруара 
1302. године лично отишао у манастир Памакаристу код цари- 
градског патријарха, и на његове приговоре најзад му je пру- 
жио убедљива објашњења која су наишла на разумевање васе- 
љенског патријарха. Дворски хроничар Георгије Пахимер je 
присуствовао састанку између пара и патријарха и све je по
дробно описао. Haj пре je патријарх образложио своју приту- 
жбу на поступак краља Милутина који je незаконито отерао 
своју жену, бугарску принцезу Ану Тертеријеву, да би се оже- 
нио царевом ћерком Симонидом. Цар je одмах одговорио да 
се није сагласио с тим браком по неком свом задовољству, по- 
што су се и он и царица одвојили од свог милог и премладог 
детета и предали га у руке једном варварском краљу. „Али”, 
наставио je цар, „Ви треба да знате како су људи који припа- 
дају нашем царству, у рату са Србијом одвучени у ропство. 
Земље нашег царства потпуно су опустошене а имања заувек 
опљачкана. Због тако велике несреће учинио сам то, пристао 
сам на тај брак свог детета против свог мишљења и против 
своје воље, јep често се дешава да оружие не успева да створи 
мир и да наметне уговор, а тек уговори праћени женидбом мо
гу приближити обе стране и бити тврди, што битке и борбе не 
могу учинити.” Потом je цар покушао да пред патријархом 
нађе оправдање за благослов који je дао склапању брака изме- 
ђу краља Милутина и своје ћерке Симониде. Андроник II je 
сматрао да тај брак није противан законима Цркве, j ер je пре- 
ма канонима било забрањено отерати жену без одређених раз
лога, и кад би се неко оженио за живота прве жене нови брак 
би био незаконит. „Зар и ово није тај случај”, наставио je цар, 
„питај српске пратиоце и заложнике (посланике) за мир, па
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ћеш се уверити да на тај брак нисмо пристали пре него што су 
нас краљеви посланици уверили да je прва законита жена кра- 
љева (мајка краљевића Стефана) била join у животу кад je 
краљ Милутин узео кћер цара Ђорђа Тертера, а сада je умрла. 
Према томе, Ана Тертеријева не може се сматрати за закони- 
ту жену, а наша ћерка без сумње може, и ако je још дете.” Цар 
je нарочито нагласио да за опште добро треба учинити све жр- 
тве. На крају се сагласио да се одржи седница о том питању. 
Свој говор je завршио изјавом да он нема других родитеља 
осим Закона, и нема друге деце осим Ромеја. То je на све при- 
сутне, вели Пахимер, оставило снажан утисак. Одмах потом 
цар je додао да ће удовољити свим потребама материјалне 
природе које има Цариградска патријаршија а патријарха je 
замолио да се спокојно врати на своју дужност. Сви присутни 
су се сагласили с царем који je, позивајући се на највише др- 
жавне циљеве, умео да оправда удају своје малолетне ћерке. 
У Пахимеровом делу се нарочито истине Андроников бесед- 
нички дар који je красно све Цареве из династије Палеолога.

Благодарећи делу Георгија Пахимера, у којем je сачувана 
исповест цара Андроника II цариградском патријарху, сазна- 
јемо да je мајка потоњег српског краља Стефана Дечанског 
умрла пре него што су се завршили разговори око удаје прин- 
цезе Симониде за кратка Милутина. У историјским изворима 
није прецизно наведена година у којој je умрла Зелена, прва 
законита жена кратка Милутина. На основу исповести цара 
Андроника II највероватније се Зелена упокојила између 1297. 
и 1299. године у време српско-византијских мировних прего- 
вора. Византијски цар посебно наглашава да на брак своје 
кћери није пристао пре него што су га српски посланици уве
рили да je прва кратъева жена умрла. Нажалост, не постоји ни 
један податак о томе како je Стефан Дечански доживео смрт 
своје мајке. Где се он гада налазио и где му je мати сахрање- 
на?
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VIII

PAT ИЗМЕЂУ КРАЉА МИЛУТИНА 
И КРАЉА ДРАГУТИНА

Неочекивани рат с Дубровником у 1301. години донео je 
краљу Милутину велике невоље. Острво Мткет, које je било 
под сувереном српском влашћу, изненада су напали Дубров- 
чани 15. септембра 1301. године и одмах поставили свога кне- 
за Марка Бобаљевића да управља острвом. Под притиском 
војске кратка Милутина, већ наредне године Дубровчани су 
били приморани да напусте Мљет. Захваљујући посредовању 
Млечана, закључен je мир између зараћених страна на штету 
Дубровчана, онако како je захтевао српски краљ. Дубровчани 
су тада изгубили град Цавтат, мада им je исплаћена матери- 
јална одштета због напада краљеве војске. За откуп својих за- 
робљеника Дубровчани су морали да плате 4000 перпера и за- 
остали износ светодимитарског дохотка.

У време вођења рата с Дубровчанима, на северным грани- 
цама српске државе распламсавао се сукоб између краљева 
Милутина и Драгутина који ће, с мањим прекидима, потраја- 
ти све до 1311. године. Краљ Драгутин je био незадовољан 
због споразума између Византије и кратка Милутина и спре- 
мао се да нападне свога брата још од 1299. године. Драгутино- 
ва властела намеравала je да и датье осваја богате византијске 
области, али то je било немогуће после склапања брака изме- 
ђу кратка Милутина и принцезе Симониде. Пријатељство из- 
међу Рашке краткевине и Византијског царства директно je 
погађало интересе Драгутина, к oj и je због тога и одлучио да 
започне рат са својим братом.

У пролеће 1302. године, дубровачка влада послала je наре- 
ђење да се сви њени грађани повуку из Србије, иако су у про- 
страној држави Немањића имали своје колоније и богате тр- 
гове на које су преносили поморску робу из Дубровника, док 
су из Рашке краткевине извозили сировине и племенито мета
ле. Дубровачки трговци из Брскова јавили су својој влади у
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Дубровнику да не могу извршити њено наређење jep je у Cp- 
бији букнуо отворени рат између браће, Милутина и Драгути
на, na je због тога немогуће проћи кроз подручја захваћена су- 
кобима. Рат се наставио и у 1303. години, али су подаци о бор- 
бама врло оскудни. Две године касније, ситуација je и даље 
неразрешена. Српска властела на граници дубровачког залеђа 
je склона вероломству и подложна искушењима која je ca co- 
бом донео сурови грађански рат. Властела краља Милутина je 
често прелазила на Драгутинову страну и због тога je Милу- 
тин био принуђен да потражи помоћ од свог таста, цара Ан
дроника II. Византијски вл адар шаље своме зету најамнике 
који немилице руше српска утврђења. Ситуација je послала 
крајње озбиљна na je краљ Милутин био приморан да са Фи
липом Тарентским направи уговор уперен против Византије. 
Благи и неодлучни цар Андроник II Палеолог с болом je уви- 
ђао како му je зет, „вољени син Царства”, окренуо л eh а и по- 
стао вероломан. Уз променљиву ратну срећу, сукоб између 
Милутина и Драгутина се наставио и у 1308. години када се 
родио Душан, најстарији син Стефана Дечанског и бугарске 
принцезе Теодоре Смилац. Историјски извори не говоре о то
ме како je краљ Милутин примио вест о рођењу унука.

Велике бриге мориле су у то време краља Милутина, за- 
бринутог због великих успеха византијског војсковође Хан- 
дрина, који je све више потискивао Србе из преотетих визан- 
тијских области, док je главнина Милутинове преполовљене 
војске водила борбе на северу Србије против Драгутинове 
властеле. Тада се крал, Милутин сетио Данила, игумана мана- 
стира Хиландара, и позвао га да дође са Свете Горе у Србију 
како би га измирио са братом. Потоњи српски архиепископ и 
тадашњи хиландарски игуман Данило одазвао се одмах на ва- 
пијући глас српског краља и тиме доказао, као и много пула 
касније, своје велико миротворство.

После удаје своје кћери Симониде, византијска царица 
Ирина je често посећивала Србију. Њен главни циљ je био да 
осмотри ситуацију у вези са наследством српског престола, 
jep млада краљица Симонида није могла имати деце. Истори- 
чар Нићифор Григора навео je разлог Симонидине немоћи да
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рађа, описујуБи како je млада краљица на почетку брачног 
живота, тачније 1306. године, имала телесну повреду. Због то
га je намера царице Ирине била да наметне своје синове као 
могуће кандидате за наслеђе српског престола. Будући да je 
потицала са запада из породице Монферата, византијска цари
ца je била врло амбициозна и стално je предузимала енергич- 
не акције. Hajnpe je дошла у сукоб са својим мужем, царем 
Андроником II, захтевајући од њега да према западним обича- 
јима подједнако подели државу својим синовима. Како цар на 
то није пристао, Ирина je напустила Цариград и отишла у Со- 
лун одакле je писала своме зету, краљу Милутину, наводеБи 
лажне оптужбе против свог мужа, па се цар Андроник II чак и 
уплашио да његова раздвојена жена не подстакне опет Милу- 
тина на рат против Византије. Тада je царица Ирина Монфе- 
ратска започела дипломатску акцију како би на српски престо 
довела j едног од својих синова. У неким повељама краља Ми- 
лутина из тог времена наводи се да после његове смрти на 
српски краљевски трон може доћи и „неко од сродника”. Гла- 
сови о томе сигурно су стигли и до тридесетогодишњег Милу- 
тиновог сина Стефана, који je тада живео са породицом у Зе- 
ти.

Византијски василевс Андроник II није одустајао од борбе 
против утицаја своје жене Ирине с којом je имао тројицу си
нова и Берку Симониду. Да би онемогуБио планове своје ам- 
бициозне супруге, цар je оженио свог најстаријег сина Јована 
Берком свог министра НиБифора Хумна. Убрзо je Јован умро, 
али то није омело царицу да се окрене свом другом сину Тео
дору и подстакне га као претендента за наел ehe српске кра- 
љевске круне. Како je Теодор наследие престо свога деде по 
мајци, Монфератско кнежевство у Италији, њему се више до
пало да тамо и остане. ТреБем сину Димитрију никако се ни- 
je допала Србија коју je посматрао као „варварску земљу”, и 
пошто се мало задржао код CBoje сестре Симониде, вратио се 
у Византију.

Продор Турака Османлија у Малу Азију довео je у изузет- 
но тежак положај Византијско царство. И поред тешке ситуа- 
ције, царица Ирина се понашала врло разметљиво. Она je не-
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милице трошила византијско благо и сваке године слала дра- 
гоцене поклоне ћерки Симониди и зету Милутину, позивају- 
ћи их сваког часа у посету. Осим Нићифора Григоре, који го
вори о овој Ирининој дарежљивости, и Георгије Пахимер по- 
тврђује да je вредност тих поклона била толика да би се од тог 
новца могла наоружати флота од сто грчких бродова.

Краљ Милутин je у време сукоба са својим братом Драгу
тином гледао да што више искористи слабости Византије и за
то je ступио у везу са француским војсковођом Карлом де Ва- 
лоа, братом француског краља Филипа IV Лепог. На прегово- 
ре у Француску српски краљ je послао своје личне пријатеље, 
Дубровчанина Марка Лукаревића и Которанина Трифуна Ми- 
хаиловића. Ова двојица носила су пуномоћје краља Милутина 
које je саставио улцињски нотар Гвиљердо. У предложеном 
уговору крал, се позива на успостављање преко потребне сло
ге, ради заједничког напада на царство Андроника II и обна- 
вљања Латинског царства у Цариграду. Милутин je даље обе- 
ћао Карлу де Валоа да ће му дати „потпору и помоћ да освоји 
и поврати царство у Константинопољу”. Као накнаду за пру- 
жену помоћ, војсковођа Карло де Валоа je обећао краљу Ми
лутину да ће му признати право на „земље изложено и ниже 
именовано, заједно с тврђавама, а то су Прилеп са облашћу до 
Просека, Овче поље, Кичево и Штип”. Када je била у питању 
освајачка политика краља Милутина, рекло би се да га ништа 
није могло уздржати од прављења савеза са западним влада- 
рима и папом. С обзиром на то да су сви ови савези били не- 
природни, не треба се чудити њиховом брзом распаду. Фран- 
цуски војсковођа je потписао уговор 27. марта 1308. године, 
да би га четири месеца касније ратификовао и крал. Милутин, 
ал и je баш у то време умрла Катарина, жена Карла де Валоа и 
титуларна царица тзв. Латинског царства. После Катаринине 
смрти, пропали су сви планови за обнову Латинског царства.

И поред учешћа у савезима за обнову Латинског царства, 
крал. Милутин се никад није одрицао пријатељских веза с Ви- 
зантијом. Водио je српски крал, почетком XIV века и пропи
ску са римокатоличким папом Климентом V о приступавъ 
Србије унији с католичком црквом, али je и стално мислио на
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завештање Светог Саве и православие корене српске државе. 
И зато je врло опрезно водно преговоре са папом, гледајући да 
вештом дипломатијом надмудри лукаве Латине. Преговори су 
били прекинути оног тренутка када се noj авила велика опа
сност од стране Каталанаца, шпанских најамника који су оп- 
седали и пустошили Свету Гору и манастир Хиландар.
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IX

НАПАД КАТАЛАНАЦА НА СВЕТУ ГОРУ

Шпанска најамничка војска, позната под именем „кала- 
ланска компанија”, појавила се у Византији почетком XIV ве
ка. Све je најпре почело сукобом између краљевске војске из 
Арагоније и шпанске краљевске војске из Напуља. Борбе су се 
нарочито водиле на Сицилији где се образовала велика шпан
ска армада, слична правој регуларној војсци. Ослабљено Ви- 
зантијско царство било je посебно заинтересовано за ове 
шпанске витезове. Благодарећи умешности византијске ди- 
пломатије, шпански трговци из Арагоније добијали су време
нем све већа права и слободе у трговачким пословима на ули- 
цама Цариграда. Са шпанским трговцима у Цариград су сли
зали и витезови најамници којих je највише било из Каталони- 
је, Мајорке и Валенсије. Због све веће опасности од Турака 
Османлија и њихових продора у Малу Азију, цар Андроник II 
je затражио услуге од каталанских витезова. Славни вођа Ка- 
таланаца Рожер де Флор, или Роже Латинин, био je прекаље- 
ни витез и морнар. На 36 галија Рожер je довео у Цариград 
1302. године око 6000 шпанских најамника. Каталанци су из- 
гледали као типични средњовековни витезови са оклопима и 
кацигама, наоружани штитовима, копљима и мачевима. Да би 
шло више придобио Рожера де Флора, цар Андроник lije по- 
нудио угледном шпанском вилезу веридбу са својом сеслри- 
чином Маријом Асен, а нешло касније му je доделио и лилулу 
цезара. У својој колонији Галали, која се налазила преко пула 
Цариграда, Ћеновљани су суревњиво гледали на Калаланце и 
наслојали су да помуте њихове односе са Визанлијом.

У јануару 1303. године Калаланци су пошли у рат пролив 
Турака Османлија. Рал се водио на обалама Мале Азије и око 
старих визанлијских градова, Филаделфије, Магнезије, Смир
не и Ефеса. Рожер де Флор и калаланска компанија су имали 
великог успеха, ле су разбили Турке побивши им око 30 хиља- 
да војника. После овог лријумфа, Калаланци су се вралили на
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обале Дарданела и сместили се у Галипољу. Рожер де Флор 
упутио се у Цариград с циљем да потражи 300.000 дуката на 
име дуга за ратовање против Османлија. Каталанцима je била 
исплаћена само прва од планиране четири рате. Цар Андро
ник II се нашао у невољи, j ер му je ризница била готово пра- 
зна, па je покушао да nahe излаз из ове тешке ситуације тако 
што je поставио Рожера де Флора за царског кесара, обећава- 
јући му све освојене земље у Малој Азији изузев градова. Ро
жер je гада одлучио да крене са три стотине одабраних војни- 
ка у Адријанопољ (Једрене) и да се тамо нагоди са византиј- 
ским престолонаследником Михаилом IX. Том приликом су 
најамници Михаила IX мучки убили Рожера и побили из засе- 
де већину његових пратилаца. Само троЈИца Каталанаца су ус
пела да се пробију кроз редове Михаилових најамника, носе- 
ћи у Галипоље тужну вест о погибији својих другова на челу 
са Рожером де Флором.

После убиства Рожера де Флора, у априлу 1305. године, 
Каталанци су изабрали за војсковођу Беренгара Дентенцу. Уз 
помоћ млетачке флоте, шпански витезови су на јуриш заузели 
Перинат у Мраморном мору. На најстрашнији могући начин 
Дентенца се светио над недужним грчким становништвом. 
Као стари противници Млечана, Ђеновљани су тада стали на 
страну Грка—Византинаца и напали су арагонско-млетачку 
флоту наносећи joj тежак пораз. Дентенца je био заробљен а 
преостали Каталанци су изабрали витеза де Рокафортеа за 
старешину. Да би се осветили Византији, каталански витезо
ви су почели да узимаЈу у службу и Турке, да би коначно 
основали и Каталанску републику у Галипољу. Витез Рока- 
форте се настанио на полуострву Касандри, одакле су Ката
ланци полазили у пљачкашки напад на Свету Гору.

Напад Каталанаца на Свету Гору Данилов ученик je опи- 
сао следећим речима: „... опколивши je, разграбите сва бо
гатства сабрана у њој и скоро je сву опустоше; а то свето ме
сто Хиландар било je веома оскрбљено и у великој тесноти од 
нападаја безбожника. А унутра, у граду (Хиландару) мужеви 
(монаси) беху опкољени од њих (нападача), међу њима и OBaj 
господин мој (архиепископ Данило II) и велика множина свет-
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ских људи државе тога манастира (српска властела) који беху 
унутра пребегли са женама и децом.” Говорећи о страхотама 
које су снашле избеглице у Хиландару, Данилов настављач ће 
записати: „И те године дође љуће зло на ово, да je цео род 
људски гинуо од глади, и цео такав многобројни народ за ду
га времена хранио се од тога славнога манастира Хиландара... 
и почеше, дакле, људи и све животиње скончавати од глади. 
Jep умрлим матерама деца сисајући дојке сама умираху, и лу
ди од глади, сударајући се, зијајући падаху као пијани и, обу- 
зети глађу, нису могли ни гледати. А други од њих ничице ле- 
жећи, као животиње траву зубима кидајући издисаху. А мно- 
ги од монаха који су били у том манастиру (Хиландару) не мо- 
гући трпети такве туге, оставите овога господина мојег, игу- 
мана кир Данила самога, и сами бежаху... А такве ухвативши 
безбожници (Каталанци) једне убише а друге у ропство одве- 
доше. А овај блажени (Данило II) волеђи да за њу, цркву Хри
стову, и смрт поднесе, не остави je, видеђи се у толиком стра- 
дању... Проведе на једном месту седећи у пиргу (Хрусији) то
га манастира три године и три месеца, страдајући од такве 
скрби и беде, и чини ми се... да су тадањи ратови и страхова- 
ња слични оном страдању Іерусалима, које поднесе од Тита, 
кесара римског... Іер ови безбожии народи: Фрузи, Турци, Та- 
тари и Каталанци... дошавши на Свету Гору, многе свете Хра
мове огњем попалите и све њихово сабрано богатство разгра
бите и заробљенике одведоше у ропство, а остали скончава- 
ху од најљуће смрти глади. Не беше ко ће их погребсти, но се 
звери и тице небеске храњаху од њихова тела.”

У данима велике несреће која je снашла манастир Хилан- 
дар, крал. Милутин je писао игуману Данилу неколико пута. 
У једном писму он каже: „Господине мој и оче, од почетка л.у- 
базни души мојој, пожуривши се, дођи к нама.” А хиландар- 
ски игуман, по речима Даниловог настављача, „видећи срда- 
чан позив благочастивога (краља Милутина) уставши, оде к 
гьему, ништа не знајући о оном што ће бити”. Игуман Данило 
je у Србију пренео хиландарско благо како би га спасао од по- 
дивљалих Каталана. Одбранивши најсветији српски мана
стир, игуман Данило je стигао у Србију. Крал. Милутин je тра-
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жио од њега да одигра посредничку улогу у склапању мира са 
краљем Драгутином, да би коначно Данилу било поверено чу- 
вање краљеве ризнице у манастиру Бањска. Данило je постао 
и бањски епископ, али под условом да га краљ Милутин после 
одређеног времена врати у манастир Хиландар.
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МИР ИЗМЕЋУ МИЛУТИНА И ДРАГУТИНА 
И СМРТ КРАЉИЦЕ ЈЕЛЕНЕ АНЖУЈСКЕ

Описујући рат к oj и je у првој деценији XIV века вођен из- 
међу браће, краља Милутина и краља Драгутина, Данилов 
ученик наводи да raje Милутин водно против своје воље „јер 
се сви његови великаши беху одметнули”. Уз помоћ најамнич- 
ке војске свога таста, цара Андроника, краљ Милутин je побе
дно на бојном пољу свога брата, да би потом с њим склонно 
примирје. У историографији се наггомиње да je том приликом 
Милутин склонно нагодбу, пошто није имао деце са краљи- 
цом Симонидом, да после њега на српски престо дође Драгу
тинов син Владислав. Како краљ Милутин није био задово- 
љан поменутим уговором, позвао je хиландарског игумана 
Данила, не само да би му предао на чување краљевску ризни
цу у Бањској, већ да би и коначно, уз помоћ благочестивог ду
ховника утврдио мир са братом.

Архиепископ Данило II у Життју краља Драгутина при- 
казује „сремског краља”, потоњег монаха Теоктиста, као 
искреног покајника. За архиепископа Данила, помирење међу 
браћом и покајање краља Драгутина имају, пред Богом, значај 
победе над огреховљеношћу која их je раздирала у ратним су- 
кобима око престола. Данило II onncyje краља Драгутина као 
хришћанског страдалника који се каје и што je раније устао 
против оца, па je онај св oj несрећни пад с коња, испод плани- 
не Јелеча, сматрао као заслужену казну. Крал. Драгутин je, по 
речима архиепископа Данила, „увек имао ископан гроб и у 
своме дому за себе. Па уместо мекане постеље било je простр- 
то оштро камење и трње, и у тако спремљеном гробу лежао je. 
Aja, грешни Данило, био сам тајни зналац неких такових ње- 
гових подвига. Исти пријатељ и брат у Христу, Данило II je 
био и краљу Милутину и краљу Драгутину, па raje због тога 
рашки крал, и позвао да донесе мир завађеној браћи. Тадашњи 
хиландарски игуман je био многоструко обдарен човек. Неу-
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мор ни и истрајни бранилац Хиландара, изванредни ерудита и 
хроничар свога доба, миротворац који je благодарећи огром- 
ној љубави исцелио ране ратоборној браћи. За краља Драгути
на архиепископ Данило увек има најлепшу реч, na je тако на 
једном месту записао: овај благочастиви предржа земљу
отачаства свога, доби многе крајеве угарске земље, а такође и 
од босанске земље многе j еретике (богумиле) обрати у хри- 
шћанску веру.”

Чим je краљ Милутин постигао мир са својим братом, био 
je принуђен да неколико пута пошаље пару Андронику II вој- 
ну помоћ од више хиљада ратника који су били под командом 
врсног војводе Новака Гребострека. Византијски цар je водно 
велику борбу с Турцима у Мал oj Азији, па му je помоћ од срп- 
ског кратка била преко потребна. Витезови оклопници, које je 
предводио војвода Новак Гребострек, направили су праву пу
стот приликом јуриша на турску пешадију. Али чим би се 
српски одреди вратили у своје полазишне гарнизоне, Турци 
би се поново јавили и освајали напуштена подручја. Први рат- 
ни окршај између Турака и српске војске одиграо се 1313. го
дине. У славу српске победе над Турцима краљ Милутин je 
подигао цркву Светог Георгија у манастиру Старо Нагоричи- 
но близу Куманова. Војска под командом војводе Новака Гре- 
бострека изгледа да je имала пресудан утицај на заустављање 
продора турских варварских племена према европском делу 
царства.

Фебруара 1314. године упокојила се у Господу света срп- 
ска краљица Јелена Анжујска. У први мах je само крал> Милу
тин био присутан када je краљица погребена у својој задужби- 
ни, манастиру Градцу. Милутин je туговао над одром своје 
мајке, кроз плач говорећи: „О, мати моја и госпођо, како Гу ja 
недостојни заборавити жељу срца твога и болове трудова тво- 
јих што си поднела за мене. Глажена си мати моја и rocnoho!” 
Овако дирљиво туговање над мајчиним одром je јединствено 
у старим српским животописима.

Краљ Драгутин није дошао на погреб своје мајке, већ je 
само послао неке своје изасланике да извиде прилике и распи- 
тају се за Милутиново расположење у новонасталој ситуаци-
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ји. Милутин je то једва дочекао и припремио се за срдачан су- 
срет с братом. Приликом доласка краља Драгутина у Рашку 
краљевину постигнуто je потпуно измирење и то над мајчи- 
ним гробом. Миротворачки напори хиландарског игумана Да
нила су уродили плодом, j ер су се тада „сви зломисленици по- 
стидели” када су у љубави и слози гледали оба брата. Поста- 
вља се питање на које je „зломисленике” Данило мислио? Ве- 
роватно на властелу која je непрестано подстицала владаре 
подељене Србије на свађу и рат. Велможе краља Драгутина и 
пребези из редова властеле краља Милутина били су жељни 
освајачких продирања ка Византији, али су таква настојања 
била осуђена на пропаст, j ер je српска црква била за помире- 
ње и слогу између браће, што je и постигао игуман Данило. У 
том духу je и краљица Симонида учинила први пријатељски 
корак према своме деверу. Она je са посебно одабраним по- 
сланством кренула на Драгутинов двор у Београду како би 
упознала своју јетрву, краљицу Каталину. То je био гест добре 
воље и нове политике краља Милутина, али и жеља краљице 
Симониде која je у себи носила наслеђену добронамерност 
свога оца. Поред благородног држања, по речима архиеписко
па Данила II, истицао се и сјај одеће краљице Симониде, тако 
да су „угарске дворкиње бледеле од зависти”. Затим су обе 
краљице путовале заједно у правцу Рашке краљевине да би се 
поклониле гробу своје свекрве у манастиру Градцу.

Пред кра] живота, краљ Драгутин се замонашио и 1316. го
дине упокојио се као монах Теоктист. Тражио je да га сахране 
у капели обновљеног манастира Ђурђеви Ступови. Осим тога 
молио je да му гроб не откопавају, чак и ако би се на њему ja- 
вило какво „знамење”. Краљевића Владислава, који je дошао 
на погреб свог оца Драгутина, краљ Милутин je затворио у 
тамницу и тако заувек покопао наде угарске круне да ће се ис- 
пунити Дежевски уговор.

Када je 1317. године у манастиру Градцу отворен гроб кра- 
љице Јелене Анжујске, њено тело je нађено у целости, после 
чега je српска краљица проглашена за светитељку.
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XI

ТРАГЕДИЈА СТЕФАНОВА

Краљевић Стефан je живео ca својом породицом у Зети и 
имао под управом цело зетско приморје. Колико je познато, 
Стефан je био потпуно изван драматичных догађаја којима je 
била погођена Србија на почетку XIV века. Он није помагао 
оцу док je овај ратовао с Драгутином, нити je одлазио ca сво- 
јом децом на очев двор. Ca својом женом Теодором краљевић 
Стефан je имао два сина, Душана и Душицу.

На основу историјских извора, познато je да je Стефан че- 
сто одлазио у Дубровник ради набавке оружја. Исто тако je 
наручивао и из Млетачке Републике мачеве и штитове, који 
су се тамо израђивали у специјалним ковницама оружја. У Ду
бровнику je изгледа једно време боравио ca својим братом од 
стрица, Владиславом, који се исто тако снабдевао оружјем из 
Млетака.

Нема сумње да je Стефан, заједно са зетском властелом, 
пратио све оружане акције свога оца као посматрач из дал»и- 
не. Измирење Милутина и Драгутина морало je да има утица- 
ja и на прилике у Зети, jер je, по мировном уговору двојице 
краљева, четрдесетогодишњи Стефан био искључен из насле- 
ђа српске круне. Зетска властела je с подозреньем гледала и на 
честе посете Милутинових шурака из Византије, али највеће 
узнемирење се код њих осетило када je крал» Милутин послао 
оружану помоћ цару Андронику II. Стефанова властела као да 
je заборављала на чувену повељу краља Милутина манастиру 
Свете Богородице Ртачке, од 15. марта 1305. године, у којој 
крал, поред себе спомиње само свог првог сина Стефана и те
ме га оглашава као свог наследника. Свог другог сина, Кон
стантина, српски крал» не спомиње у овој повељи.

Догађаји који су уследили после измирења браће над Maj- 
чиним гробом, када je Драгутин кренуо у Милутинов дворац 
Пауне, где су, како пише архиепископ Данило II, провели 
„многе дане у неисказаном весељу, тако да су се посрамили
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сви они који су зло мислили и шима слични”, као да су покре- 
нули на акцију краљевића Стефана и зетску властелу. После 
смрти краљице Јелене Анжујске, у пролеће 1314. године Сте
фан je подигао побуну против свог оца. Зетска властела je 
устала једнодушно, подржавајући Стефана против краља Ми- 
лутина, исто као што je то учинила четрдесет година раније 
властела краља Драгутина у његовој борби против Уроша I. У 
овим трагичним догађајима српску властелу je обузимао уза- 
врели освајачки дух, jep су видели прилику да у склону Сте
фанове побуне против оца започну и борбу за заузимање ви- 
зантијских територија. И архиепископ Данило II приметно je 
одлучујући утицај зетске властеле која je подговорила Стефа
на на устанак: „Зломислени, побеђени ђаволском вештином, 
саставише своје лукаве намере, приступите вазљубљеном си- 
ну краља Уроша (Милутина) и превратите га ласкавим речи- 
ма од љубави свога родитеља, говорећи: ’Достојно ти je да 
узмеш престо оца свога, а ево, сви ми помажемо ти да у све- 
му буде воља твоја. Ако ли нас не послушаш, то се ми нећемо 
више звати твоји.' '

А Стефан „поче се узносити мишљу да му узме престо те
гов (очев) и почне наговарати варљивим речима (властелу 
Милутинову) да оставивши свога господина иду к тему”. Та
ко je и било. У почетку буне je велики део Милутинове вла
стеле пришао Стефану.

А како се држао краљ Милутин? Ту већ почиње права 
шекспировска драма. Он најпре позива Стефана на свој двор. 
„А он не послуша ове речи”, пише Данило, „па се поче поди- 
зати на веће зло против свога родитеља.” Крать Милутин je та- 
да кренуо с великом војском у Зету. Побутени син „видевши 
долазак свога родитеља, побеже на ону страну реке Бојане”. 
Сад га Милутин призива топлим речима: „Чедо моје мило и 
срдачно, зовем те и не одазиваш ми се.” Зетска властела, која 
je и највише подстицала Стефана на побуну, у тим тренуцима 
почите да се колеба. Војска српског краља je била многоброј- 
на а Милутин je славом овенчани војсковођа. По речима архи
епископа Данила II, Стефан никада није мрзео свог оца, па чак 
ни у тренуцима највеће патте. Оданост и покорност победи-
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ли су побуњени дух и Стефан je почео да преговара са Милу- 
тином, шаљући му своје поклисаре преко реке Бојане. Милу- 
тиновим вапајима за сином и Стефановим покајничким речи- 
ма изговореним пред оцем, нема премца у старој српској књи- 
жевности. Најзад, драма има и свој крешендо. Стефан се од- 
лучи „и припаде ка очевим ногама”. Сада син вапије, надају- 
ћи се да троне срце очево: „Сагреших, оче, пред тобом.” У по- 
миритељском духу наступа и стари краљ и „узевши га љуба- 
зно, целова га”. Стефан се после света нада милости и опро- 
штају. Архиепископ Данило II описује потпуно другачији ток 
мисли краља Милутина и то баш у оном тренутку када грли и 
љуби свога сина: „Мислећи у своме срцу овако говораше: ’Ево 
видим како сам дошао у дубоку старост и видим унапред да 
ме и после очекују многе скрби и жалости од овога мога сина 
ако га оставим слободна’.” Данило добро прозире мисли ста- 
рога краља, j ер се Милутин тада поче саветовати са својим 
велможама „о овом, њему вазљубљеном”. Он им, по свој при- 
лици, излаже како треба да казни сина побуњеника, а ови му 
рекоше: „Благочастиви краљу, добро, смислено си наумио.” 
Нико се не усуди да краља одврати од казне над сином. И та
ко, у тај час, краљ заповеди да ухвативши свежу његовог си
на и да железна ужета положе на његово тело. И одведоше га 
у славни град Скопље. И пошто je седео у том граду „... по
сла овај благочастиви крал- неке вазљубљене своје и ухватив
ши, ослепише га”. Не знамо ко га je то све краль Милутин по- 
слао од својих „вазљубљених људи”, односно њему оданих, да 
свежу Стефана и да га ослепе. У средњем веку je ослепљење 
вршено тако што би џелат принео са одређене даљине усија- 
ни мач очима своје жртве. Поставља се питање да ли je Сте
фан био тотално ослепл-ен? У многим историјским изворима, 
насталим непосредно после овог догађаја и током XIV века, 
сумњало се у тотално ослепљење краљевића Стефана.

У делу Directorium ad passagium faciendum ad Terram San- 
ctam, барски надбискуп Гијом Адам записао je да Стефану 
Урошу III вид није био потпуно уништен. „Џелат му није про
бе зеницу и зато je он увек помало видео, али je то крио од 
свих, чак и од своје рођене деце, а поготову од свог оца.”
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У Житцју светог краља Стефана Уроша III Дечанског, 
које je саставио Григорије Цамблак, игуман манастира Висо- 
ки Дечани, говори се о тоталном ослепљењу Милутиновог 
најстаријег сина. Григорије Цамблак, Бугарин по народности, 
пише житије светог српског кратка почетком XV века и потпу- 
но другачије, у односу на писце историјских извора из XIV ве
ка, приказује Стефаново ослепљење. Краљ Милутин je, по 
Григорију Цамблаку, казнио свога сина под утицајем краљи- 
це Симониде. Стефан je, по Цамблаку, „страдалац” и „када je 
љуто изнемогао до краја крвавог чина”, тада je „лежао скоро 
мртав и пред зору једва je мало заспао”. Стравична слика жр- 
тве, али када je заспао „тада je у сну угледао Св. Николу који 
je носио на десном длану оба његова извађена ока и где му го
вори: ’Не скрби, Стефане, ево на длану моме су твоје очи’”. 
Стефан устаје иза сна и захваљује Богу: „а осећаше и неко не 
мало олакшање болова...” јер му je Св. Никола пружио утеху.

По Даниловом ученику, који je написао Житије свепюг 
краља Стефана Уроша III Дечанског за време владавине ца- 
ра Стефана Душана, над Стефаном je било извршено само де- 
лимично ослепљење. „Јер цар (Андроник II) имајући га join 
тамо у својим рукама (на двору у Цариграду) унапред je разу- 
мео да му није до краја био одузет вид очију његових по Бож- 
јој вољи.” Казивање Даниловог ученика открива нам да je и 
сам цар Андроник II Палеолог, коме je Милутин послао Сте
фана после ослепљења на старање и издржавање, чувао тајну 
прогледања будућег српског краља. О томе Данилов ученик 
даље пише: „Овај благоверни цар разумевши прогледање, не 
објави никоме таква виђења, да му се не дода опет каква зло
ба. Но чинећи му милостињу и хранећи га, тешећи га као че- 
дољубиви отац подиже овога палога и прими њега кога пико 
није чувао и сачува га.”

У XV веку ће Глигорије Цамблак записати како je краљи- 
ца Симонида због Стефанове побуне наговорила Милутина да 
ослепљењем казни непокорной сина. О томе Цамблак говори 
подсећајући се догађаја везаног за светог цара Константина 
Великог: „Обличавамо женску сагласност са ђаволом... j ер и 
Велики Константин и први хришћански цар, толики и такав,
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ма колико да je био у побожности и природној премудрости, 
поверовао je лажним речима (своје) жене лукаве и уби сина 
својега Приска, који je био добар и благ муж, а затим кад je са- 
знао да je ова слагала, и њу уби судом праведним.” И Миха 
Мадиев де Барбацанис, хроничар из времена цара Душана, 
приписује кривицу краљици Симониди за Стефанову трагеди- 
ју. Ослањајући се на вести из дела Мавра Орбина Краљевство 
Словена, писац Троношког родослова прича како je Симони
да оклеветала Стефана код љубоморног супруга. Аутор родо
слова наводи да je „Стефан хтео да je обешчасти”. Прво je Си
монида очарала својом лепотом Стефана, а пошто он није 
хтео да „скрнави очево лице” она je, у страху да се не разгла
си њена тајна, оптужила свога пасторка за силовање код кра- 
ља Милутина. Сличну причу посведочио je у XIX веку руски 
путописац А. Ф. Гиљфердинг. Приликом посете манастиру 
Сопоћани, Гиљфердинг je приметно да je на западном зиду 
црквене припрате представшей живот светог краља Стефана 
Дечанског. На једној од фресака приказана je, по Гиљфердин- 
говим речима, „свирепа Гркиња Симонида” како покушава да 
одвуче свога пасторка у постељу да би га, „послије тога, мо
гла оклеветати пред својим мужем, краљем Милутином”. 
Историчар уметности Владимир Петковић објавио je 1925. го
дине студију „Прича о прекрасном Іосифу у Сопоћанима” у 
Гласнику Скопског научног друштва, и открио да „саблажњи- 
ва сцена” у Сопоћанима приказује библијског „прекрасног Іо
сифа” како га Петефријева жена хвата за хаљину, с намером 
да га наведе на грех. Та фреска рађена je као илустрација 
Књиге Постања (гл. 37—50) али je очигледно да су многи, од 
почетка XV века, видели сличност између ове библијске при- 
че и живота светог српског краља Стефана Уроша III Дечан
ског.
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XII

БОРАВАК У ЦАРИГРАДУ

Крал, Милутин je после извршења казне над својим сином 
одлучио да пошаље Стефана са породицом у Цариград. Прет- 
ходно je Милутин затражио одобрење од свог таста, цара Ан
дроника II, који je прихватио да се постара за Стефана. Поста- 
вља се питање зашто je српски крал, протерао свога сина баш 
у Цариград, а не у неки од српских манастира? Историчар Ми
лош Зечевић мисли да je намера краља Милутина била да 
„склони” сина од гнева краља Драгутина, с којим тек што се 
био измирио.

Цариград je у то доба био најкултурнији град на свету, или 
како су га звали, „град светлости и науке”. Путовање слепог 
Стефана и његове породице до Цариграда сигурно je било ве- 
ома дуго и напорно. Душан je имао тада шест година а његов 
брат Душица био je нешто млађи. Они су, наравне, имали и 
пратњу, јep довољно je подселити се како je било неизвесно и 
тегобно путовање царског логотета Теодора Метохита од Ца
риграда до Србије, приликом преговора с краљем Милути- 
ном.

Иако je у почетку био заточен на царском двору Андрони
ка II Палеолога, Стефан je наишао на добар пријем код овог 
благородног византијског владара. Цар Андроник II био je ве- 
ома скроман човек. Ha бојном пољу je лако подносио глад и 
жеђ, a ноћи je проводио у читању молитвеника и ревносно уз- 
носио молитве Господу. Много je читао и писао, па je чак од- 
говарао и на писма која су му упућивали непријатељи. У цар- 
ској палати je Андроник II основао Академију, Kojoj je често и 
лично председавао, и у којој су се у одређене дане окупљали 
књижевници и научници, расправљајући о многим питањима, 
посебно из астрономије.

У време док je Стефан боравио у Цариграду, Византија je 
и дал,е уживала велики политички углед, али je њена војнич- 
ка моћ била у опадању. Финансијска снага Византијског
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царства je слабила баш у време када су потребе биле веће не
го икада. Зато су цар и његови државници били принуђени да 
узимају велики број страних најамника. Кварење новца, раст 
обавеза зависног становништва и ситних земљорадника, вели
ки утицај странаца и продор Турака у Малу Азију, биле би 
основне характеристике збивања у Византији у првим децени- 
јама XIV века. Подмиривање војних потреба падало je најве- 
ћим делом на терет доњих слојева становништва, који су има- 
ли обавезе да изграђују бродове, граде порушена утврђења, 
мостове и путеве. Док je ситни земљопоседник зависио од ми
лости окрутних чиновника и официра, велепоседник je могао 
да се заштити царском наредбом, којом се забрањивао при
ступ чиновницима и нижим војним старешинама на његово 
имање. Цареви су издавали повеље—хрисовуље световним зе- 
мљопоседницима и манастирима, ослобађајући их пореза и 
других дажбина. Сем тога, цар je велики део прихода са др- 
жавне земље користио за плаћање најамничке војске. У исто 
време, црквени поседи су се увећавали, јер су верници из свих 
слојева становништва, од цара до најскромнијег сељака, не- 
прекидно завештавали цркви своја имања. Тако je црква Све
те Софије у Цариграду имала велики број земљишних поседа. 
Хришћани из читавог православног света оснивали су у Цари
граду сиротишта, старачке домове, болнице и бесплатна кона- 
чишта за путнике. Насупрот опадању моћи световне власти, 
Црква je заједно са својим манастирима, истакнутим ктитори- 
ма, добротворима и приложницима, пружала слику напредног 
економског живота.

Војни заповедници и великаши у Византијском царству 
називали су се „пронијари”, no земљишним поседима „прони- 
јама”. Још од времена владавине династије Комнина, цар je 
додељивао својим витезовима „проније”, као награду за верну 
службу у војсци. Пронијари су уз земљишне поседе добијали 
и зависне сељаке, „парике”, који су живели на земљи и обра- 
ђивали je. Сваки уживалац проније морао je да врши војну 
службу и да опреми известан број војника, у зависности од 
прихода земље. Пронијари су заједно са страним најамницима 
представљали темељ византијске моћи. Систем проније, на-
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граде истакнутим војним великашима, раширио се и изван ви- 
зантијских граница, и то посебно у српској средњовековној 
држави.

Због учесталих спољних напада на Византију у првој по- 
ловини XIV века, земљишни поседи су били опустошени тако 
да су прилике у царству биле више него хаотичне. То ће по
себно доћи до изражаја у наступајућем рату између пристали- 
ца цара Андроника II на једној страни, и присталица царевог 
унука Андроника III на другој страни.

О изгледу престонице Византијског царства из времена 
владавине Палеолога сачувана су сликовита сведочанства 
многобројних путописаца. Чим су Палеолози ослободили Ца- 
риград од Латина, настојали су да обнове главне капије које су 
овај град чиниле чудесно лепим и изузетним у свету. Један 
крак главне улице Месе стизао je до главних врата што су се 
налазила изнад залива Златни Рог, близу којих je била и цар- 
ска палата Влахерне. У једном крилу ове палате боравио je и 
краљевић Стефан са својом породицом.

Главни део улице Месе, у дужини више од пола киломе
тра, у коме су се одвијали сви трговачки послови са целим 
светом, налазио се измену велике палате Буколеона и Кон- 
стантиновог форума. Када су Латини окупирали Цариград по
сле 1204. године, Буколеон je највише оштећен јер се знало да 
се у њему чува вековно благо свих ранијих царских династи- 
ја. Пословни део града називао се Агора (пијаца). Постојале 
су и маше пијаце, распрострашене по целом граду, на којима 
су ситни трговци износили своју робу нудећи je путницима и 
пролазницима. Живописну слику о животу града je оставио 
један руски ходочасник из Новгорода. Враћајући се из Іеруса
лима, он je стигао у Цариград и о овоме чудесном граду запи- 
сао: ,,Човек je у том граду као у некој шуми и не може се сна- 
ћи без доброг водича. Ако се због тврдичлука и сиромаштва 
не плати добро, не могу се видети ни целивати ни свете мо- 
шти.”

У граду Душановог детињства саобраћај je био врло раз- 
гранат и жив. Велике запрете мазги и коша, као својина вла- 
стеле, кретале су се углавном уским улицама, а напред су
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ишле слуге које су склањале пешаке. Слуге су имале задатак 
и да у јавним купатилима најаве долазак својих господ ара и 
све припреме за њихово купање. У сиромашним четвртима 
Цариграда често су се дешавале крађе и убиства, а казне над 
преступницима су биле врло сурове, почев од ослепљења па 
до полагања руке у врео котао.

У почетку свог заточеништва Стефан je са својом породи- 
цом живео у одајама палате Влахерне. Сјај и раскош византиј- 
ске културе могао се најјасније упознати у овој царској пала- 
ти, к oj а je била украшена сликама и фрескама „са којих злато 
сија са свих страна”. Двориште палате Влахерне било je укра
шено мермером и ретким биљкама пренесеним са истока.

Недалеко од палате Влахерне, с друге стране цариградског 
Хиподрома, налазио се манастир Христа Пантократора (Све- 
држитеља). На Светој Литургији и богослужењима у мана- 
стирској цркви најревноснији посетиоци су били краљевић 
Стефан и чланови његове породице. У манастирској крипти 
било je сахрањено неколико царева из византијских владар- 
ских династија. При овоме манастиру краљ Милутин je поди- 
гао болницу познату као „Краљев ксенон”. Краљ Милутин je 
следио пример Светог Саве који je у многим манастирима 
оснивао и болнице. Ова болница при манастиру Христа Пан
тократора имала je пет одељења, од којих je једно било за оч- 
не болести. На овом одељењу и Стефан je лечио св oj изгубље- 
ни вид. Као добро обавештени хроничар, Данилов ученик пи- 
ше да je краљевић Стефан пробудио милосрђе цара Андрони
ка II због несреће која raje снашла после очеве казне. И зато 
„не додаде му бол на бол, видећи да му je довољно његово 
зло, и чинећи милостињу, хранио raje и све корисно цар му je 
чинно”. У петој години заточења за време бденија уочи Све
тог Николе, догоди се чудо и Стефан прогледа. За време чита- 
ња светитељевог житија Стефан задрема, и у сну му се јави 
Свети Николае који га осени креним знамењем и дотаче се ње- 
гових очију говорећи: „Господ наш Исус Христос, који слепо- 
ме од рођења подари вид, дарује и твојим очима шихов пређа- 
шњи вид.” Стефан je дуго узносио молитве благодарности Бо
гу и све до повратка у Србију никоме није открио чудо Koje му 
се догодило.
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Краљевић Стефан je провес ca својом породицом седам 
година у Цариграду. Његови синови су стирали васпитање и 
образовање као и царска деца. Сигурно je да су одлично обла
дали грчким језиком и добили основна знања у византијским 
школама. Град детињства потоњег српског цара Душана бли- 
стао je још увек старим сјајем, иако je дуто времена од латин
ских крсташа трпео разарање, пљачку и пустот. И поред 
страховите пљачке коју je царски град преживљавао од 1204. 
до 1261. године, остале су моћне зидине.

У самом граду струјао je живот највеће метрополе света. 
Цариград je био познат и по многим научницима и филозофи- 
ма међу којима се посебно истицао угледни Нићифор Григо
ра. Oeaj византијски научник и хроничар био je нешто мл ahn 
од краљице Симониде када je 1315. године дошао на двор па
ра Андроника II. Григора je рођен у Хераклеји Понтској а као 
изузетно талентован Hax студирао je у Цариграду. Поседовао 
je огромно знање из филозофије, астрономије, историје и по- 
стао један од најплоднијих византијских писана. Као човек 
светског образовала, јавно je иступао против схоластичке те- 
ологије монаха Варлаама из Калабрије, али и против монаха 
исихаста (исихастија — грч., молитвено тиховање), које je 
предводио Свети Григорије Палама. Исихасти су представља- 
ли снажну аскетско-мистичну струју Mehy православним мо- 
насима, чије je учење, о виђењу Божанске, „Таворске светло
сти”, врло убедљиво и богонадахнуто образлагао Свети Гри- 
горије Палама водећи расправе ca j еретиком Варлаамом. Као 
човек који се предао стицању знања и науци, Григора се про
тивно исихастима и до краја свог живота се борио против 
њих. Борба коју je Нићифор Григора водио била je узалудна, 
jер je на црквеном сабору у Цариграду, одржаном 1341. годи
не, учење Григорија Паламе послало саставни део православ
ие хришћанске науке.

Како je Нићифор Григора уживао посебну наклоност ви- 
зантијског цара, морао raje упознати и краљевић Стефан, ми- 
љеник Андроника II. Стефан je први указао цару Андронику 
на опасност од j еретика Варлаама, због чега raje византијски 
владар изузетно ценно. Иако je био искључен из јавног живо-
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та у византијској престоници, Стефан je очигледно учествовао 
у расправама о правој вери које су се у то време водиле у Ца- 
риграду. По саветима милосрдног цара Андроника II, Стефан 
je са својом породицом живео врло скромно. Са спољним све
том није долазио много у додир, да не би његово чудесно про- 
гледање дошло до ушију краља Милутина.

Цариград из времена цара Андроника II био je прави мул- 
тиетнички град. Осим Грка, у византијској престоници су жи- 
вели Јермени, пребегли од Персијанаца, затим Арабљани, Ру
си, Млечани, Ђеновљани и Шпанци. Многи од њих су имали 
своје трговачке колоније којима су византијски цареви доде- 
љивали повластице. На трговима царског града могли су се 
срести и трговци из Котора које je Стефан још од раније од- 
лично познавао. Наравно да се ни поморска ни копнена трго- 
вина нису могле замислити без Дубровчана. Главна цариград- 
ска улица Месе подсећала je на чувени Страдун у Дубровни
ку. „Улица светлости”, како су становници Цариграда назива- 
ли улицу Месе, била je оивичена двоспратним портицима, а у 
њој су радње са скупоценом робом и златним накитом биле и 
ноћу осветљене, да би ноћни чувари града имали бољу пре- 
гледност због опасности од разбојништва.

Иако je живео у „граду светлости” Стефан je трпељиво 
подпоено своје седмогодишње изгнанство. Његов млађи син 
Душица се у Цариграду тешко разболео и после кратког вре
мена предао je своју младу душу Господу. Стефан je и тада по- 
нављао речи праведног Іова: „Господ даде, Господ узе.” На 
погребу свог сина Душице, Стефан je подигао руке к небу и 
рекао: „Теби Господе предајем своје дете. Благодарим и сла
вим твоје човекољубље, Промислитељу добри, што си изво- 
лео примити плод утробе моје који још није искусно зло.” Две 
године после смрти свог млађег сина, Стефан je пожелео да се 
врати у Србију.
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XIII

СТЕФАНОВ ПОВРАТАК У ОТАЏБИНУ

Данилов ученик, или, како je у историографији назван, Да
нилов настављач je главни биограф краља Стефана Дечан- 
ског. Он најпре описује како je Стефан после ослепљења у 
Скопљу живео прогнан од свог оца, краља Милутина, . уда- 
љен од части и славе коју je пре имао и од љубави свога роди- 
теља, и нечуван од бивших му својих”. А Стефан „све трпећи, 
не застења нити похули”. Данилов настављач у излагању че- 
сто користи библијске цитате, j ер он пише за монахе који ће 
даље преписивати и умножавати његово дело. Зато, када при- 
ча о пророку Исаији наводи његове речи: „Утешите малоду
шие и који немају снаге мишљу.” У годинама заточеништва и 
Стефана je вероватно обузимала малодушност. Поред свих 
невоља и тешкоћа к oje су га снашле, био je и сведок почетка 
грађанског рата између цара Андроника II и његовог унука 
Андроника III. Борбе су се водиле између њихових пристали- 
ца на улицама Цариграда. Непрестана граја и ратни покличи 
допирали су и до ушију краљевића Стефана који je морао да 
брине и за своју породицу. После смрти свог млађег сина Ду
шице у Стефану je све више расла жеља за повратком у Срби- 
ју, те je стога одлучио да напише писмо хумском епископу 
Данилу, некадашњем хиландарском игуману који се тада на- 
лазио на Светој Тори. Требало je наћи сигурне гласнике који 
ће пренети његове вапаје и умилостивити краља Милутина да 
му дозволи повратак у отацбину.

Настављајући житије светог српског краља, Данилов уче
ник нас упознаје са Стефановим душевним стањем: „Када je 
био у таквој беди, написа слово умилних речи са великом ту
гом срца и њих даде као овоме, преосвећеноме, господину мо- 
ме (Данилу II) а к oj и je тада био у Светој Гори, у Хиландару.” 
Стефан у писму моли Данила: „Потрудивши се учини за мене, 
недостојнога мољења, ка господину моме и родитељу да не 
држи јарост гнева свога докраја, да скончам живот у туђем
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крају.” Не усудивши се да директно напише своме оцу, Сте
фан се у писму исповеда Данилу: „Но, не налазим места речи 
кој а ће ме оправдати, j ер сам невин за такву осуду. Jep браћа 
моја и другови и ближњи моји који се наслађиваху мојим да- 
ровима a који су уживали сва моја добра на двору у Зети, го- 
вораху ми варљиве речи, запеше мрежу ногама мојим, и ова- 
ко ми учинише, и бих као поругани на њихово презирање, не 
пазећи на заповест онога који ме je родио.” Потресна исповест 
у овом дирљивом писму приказује горко искуство о превр- 
тљивости људи и њиховом удворичком држању према онима 
кој и су на власти. Нако у писму упознајемо драму превареног, 
унесрећеног и напаћеног човека, Стефан ипак сву одговор- 
ност преузима на себе jep није пазио на заповести свога оца.

Данилов настављач описује даље благородност свога учи- 
теља, архиепископа Данила II: „И овај мој господин, примив- 
ши такве речи писма, покренувши се свесрдачним успехом 
своје богољубазне душе, не презре бола његова (Стефановог) 
срца, сећајући се колико му беше мио испрва док се не беше 
разлучио од свога родитеља, превисокога краља, и сећајући се 
таквих његових добрих дела и нелицемерне љубави, пожури 
се, хотели му помоћи.” Будући архиепископ Данило II водно 
je рачуна о томе да наследник краља Милутина буде право
славии хришћанин. Према чувеном Дежевском уговору, после 
смрти краља Милутина на српски престо би дошао Влади
слав, син краља Драгутина, који je по мајци био римокатолик 
и у свему ослоњен на угарски двор. Многи рашки владари 
тражили су од Данила II духовно исцељење, подршку и помоћ 
у криз ним државним Бременима. Стефан то добро зна и зато 
се њему Haj пре обраћа.

Данило није сам донео одлуку да се краљу Милутину упу- 
ти молба за Стефанов повратак из Цариграда. Он окушьа 
„свечасне монахе Свете Горе”, и с њима саставља писмо за 
краља Милутина. Данило зна да ни то можда није довољно да 
би се умилостивио српски краљ, и зато пише посебну молбу 
са писмом за „преосвеГеног архиепископа Никодима”. Све 
најугледније црквене архијереје je Данило покренуо само да 
би помогло Стефану. Тако монаси из Свете Горе noHowe у Ра-
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шку краљевину, носећи са собом писмо за архиепископа Ни
кодима и краља Милутина. „И што су имали да кажу због че
та су послани, све изговорише.” А архиепископ Никодим, по
шло je имао „савршену смелост ка овоме благочастивому, 
приступивши к њему (кралу Милутину) поче му говорити 
слатке и доброразумне речи, којима би му било могуће вели
ки гнев јарости његове окренути на кротост као што je и би
ло”. Крал, Милутин je дозволио архиепископу Никодиму, као 
највишем црквеном достојанственику, да изнесе предлог о 
Стефановой повратку у Србију. „Приступивши к њему (кра- 
љу Милутину) умоли крал-а да свој дугогодишњи гнев, сили- 
ну јарости окрене према милосрђу.” Архиепископ Никодим je 
постигао успех, а крал, Милутин je дипломатски одговорио: 
„Молбу вашу испуних и заповедам да буде у свему ваша во- 
л>а што сте ми говорили о моме сину.” А ови блажени захва- 
љују Haj пре Богу а потом и краљу Милутину, „и поклонише 
му се”. Српски крал, je затим послао изасланике своме тасту, 
„благоверном дару Грка кир Андронику у славни град Кон
стантинов где беше држан шегов син да га пусти”.

А цар се искрено обрадова, „јер raje он не само хранио већ 
и тешио као чедољубиви отац, а разумео je одавно да Стефа
ну није био докраја одузет вид очију његових”, ал и „такво 
прогледање н>егово не објави никоме”. Цар се бојао за Стефа
на, и као његов велики пријатељ je стрепео да му се од крала 
Милутина „не дода опет која злоба”. Андроник II je заволео 
Стефана као рођеног с ина и зато „подиже овога налога и при
ми њега кога нико није чувао и сачува га до таква помилова
ла од његова родитела”. Када je дошао час да се раетане са 
Стефаном и његовом породицом, цар je приредио опроштајну 
гозбу „и попасти га великом чашћу давши му све што му тре
ба” за дуг и напоран пут у отацбину „и заповеди да га часни 
испрате у државу његова родитела”.

Пре него што му се вратио син из Цариграда, крал, Милу
тин je водно борбе на северу своје државе. Угарски крал Кар
ло Роберт je 1319. године пребацио своју војску преко Саве, и 
освајајући све градове у Мачви поставио табор на реци Колу- 
бари. Зед ан од војних заповедника угарског крала je на јуриш
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заузео Београд и спалио градско подграђе. Рат je истовремено 
вођен и у области Анжујаца у Албанији. Join у мају 1318. го
дине папа Јован XXII je позивао Филипа од Тарента, титулар- 
ног латинског цара, да заједно са Карлом Робертом и босан- 
ским баном Младеном Шубићем ударе на шизматичког краља 
Стефана Уроша II Милутина. И епископ Кроје донео je у Ави- 
њон, где се нал азило седиште римокатоличких папа, вест да 
су неки „римокатолички барони краљевине Албаније” збаци- 
ли j арам „неверног краља Рашке”. Када je папа чуо да je Кар
ло Роберт освојио Мачву и да je вољан одатле продрети на мо
ре, позвао je немачке кнежеве, пољског и чешког краља да по- 
могну угарској војсци. Но та je помоћ због великих раздаљи- 
на касно стигла. Крал- Милутин je одржао све своје границе, 
па je чак успео и Београд да поврати. У Београду je обновио 
престону цркву из времена крал-а Драгутина, коју je својевре- 
мено посетила краљица Симонида са својом јетрвом, крал-и- 
цом Каталином. Крал- Милутин je био тако даровит ратник да 
се због његових освајања „тресло” и царство на Босфору, а ка- 
моли савез скрпљених европских војски које нису ни стигле 
да се уједине.
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XIV

СУСРЕТ ОЦА И СИНА

После напорног путовања, Стефан je са својом породицом 
стигао у Србију. Сусрет оца и сина je био врло дирљив. Дани
лов ученик je овако описао сцену Стефановог покајања: „И 
када je дошао ка своме родитељу са женом и децом својом, 
Стефан je пао пред очеве ноте и молио за опроштај, вапијући: 
Оче, не презири пород бедара твојих.”

Краљ Милутин je одмах одлучио да пошаље Стефана са 
породицом у облает Будимља (подручје око данашњег Бера- 
на) и да му додели посебан двор. Неки историчари, као Ми
лош Зечевић на пример, сматрали су да je краљ Милутин на- 
меравао да на свом двору задржи тринаестогодишњег унука 
Душана, како би га васпитавао за наследника српског краљев- 
ског трона. Стефанов најстарији син стекао je у Цариграду 
основно образовање. Дружећи се са византијским принчевима 
и племићком децом Душан je, сигурно, добро овладао грчким 
језиком. Још као дечак, у току седмогодишњег изгнанства, 
Душан je очврснуо духом делећи невоље и патњу са својим 
родитељима. Његов отац je трпљењем и молитвама давао по- 
зитиван пример. Печат византијске духовности и културе 
остаће трајно утиснут код обојице, будућих српских владара.

Краљ Милутин je придавао велики значај области Буди- 
мља, пошто се Стефан тамо настанио. Манастир Светог Петра 
на Лиму добио je богате прилоге од српског краља. У споме- 
нути манастир премештено je и седиште хумске епископије. 
Монаси из манастира Светог Петра често су обилазили кра- 
љевог сипа како би слушали његове умне беседе.

После растанка са породицом свога сина Стефана, краљ 
Милутин je почео да прикупља данак за издржавање много- 
бројних манастирских болница које je саградио. Kao велики 
ктитор, добротвор и приложник, краљ je био познат не само у 
Србији већ и у Солуну, Цариграду, Іерусалиму и манастиру 
Хиландару. Манастир Грачаница je најчувенија Милутинова
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задужбина. Црква у Грачаници je грађена и живописана за 
време Стефановог заточеништва у Цариграду и зато нема ње- 
говог лика на зидовима у унутрашњости храма. Вероватно je 
у то време српски крал, и дал>е био обузет срџбом због Стефа
нове побуне.

Пред Стефанов повратак у Србију, краљ Милутин je зајед- 
но са ев oj им мл atz им сином Константином провес неколико 
дана у jужноиталијанском краду Барију. У тамошњој цркви 
Светог Николе и данас се чува икона окована сребром, коју je 
даривао српски крал, приликом своје песете Барију. Црквени 
клир базилике Светог Николе je из захвалности наложио 
уметницима да на зидовима храма насликају српског краља и 
његовог сина Константина.

О богатству крал,а Милутина говорило се не само у бал
канским земл-ама већ и на Западу. Чувени Француз, домини- 
канац Бурхард добио je 1308. године, полазећи на пут за Па
лестину, посебан задатак од папског двора у Авињону да на- 
пише извештај о свим народима кроз чије земље буде прошао. 
Бурхард je требало да ради и на преобраћењу у веру латинску, 
да би при повратку са далеког пула св oj им излагавшем подста- 
као западне дворове на припрему за нови крсташки рат и по
пово освајање Цариграда. При повратку са овог ходочашћа 
Бурхард je прошао кроз Србију и био на њеном приморју, у 
Котору и Бару. У писмима француском краљу он не пише по- 
хвално ни о Турцима у Малој Азији, ни о Грцима на Балкану, 
па ни о српском владару, али за Србију каже: „А та краљеви- 
на богата je житом, вином, уљем и месом; пријатно je испре- 
сецана текущим водама, изворима и рекама, окићена шумама, 
планинама, долинама и равницама, и путна сваковрсне ди- 
вљачи, укратко рекавши добро je и одабрано све што у њој ро
ди, нарочито у приморским краЈевима. „У Србији”, вели Бур
хард даље, „има сада пет рудника злата, а толико исто рудни
ка сребра, где рудари непрестано раде. А осим тога има руде 
сребра гюмешане са златом (гламско) Koja je ту скоро нађена 
на многим другим и различитим местима. У приморским ме- 
стима има ку Б а грађених од камена, док су у унутрашњости 
Рашке краљевине већином дрвене куће."
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Владар ове Рашке краљевине, несумњиво богат и моћан 
властодржац, био je врло побожан. Његов освајачки дух и ус- 
песи на бојном пољу нису га толико опили да би заборавио на 
„страх Господњи”. Знао je краљ Милутин да ће за сва своја 
овоземаљска дела полагати рачун на страшном Божјем суду. 
Остарелог српског краља посебно je погодила појава најста- 
ријег сина Стефана који je и даље преко очију носио повез. По 
речима архиепископа Данила II, краљ Милутин се најискре- 
није кајао: „И сетивши се грехова младосних, обраћа се Хри
сту: „Пошаљи ми кишу суза да угасим страсни пламен тела 
мога ...” Помирење оца и сина, и опроштај који je Стефан до- 
био од Милутина, најбољи су доказ да за искрено покајање и 
праштање никада није касно. И краљ Милутин и краљ Стефан 
Дечански испоштовали су светосимеоновски завет и сачували 
православну веру, због чега су и зад обили ореол светитељства 
и вечно прослављање.
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XV

ГРАДИТЕЉСКА ДЕЛАТНОСТ 
КРАЉА МИЛУТИНА

Поред освајачких подухвата и територијалног проширења 
Рашке краљевине које je остварио краљ Милутин у току своје 
владавине, није мање значајна ни његова делатност на пољу 
културног и духовног процвата Србије. Он je наш средњове- 
ковни владар познат no највећем броју новоподигнутих и об- 
новљених српских манастира.

С великом љубављу и огромним трудом започео je краљ 
Милутин обнову манастира Хиландара. Највећи ктитор међу 
Немањићима пронашао je најболе неимаре који су обнавла- 
ли Хиландар, зидајући опеком и тесаником, уграђујући у по- 
дове цркве најраскошније мозаике попут оних у цариград- 
ским храмовима, израђујући пластичне рељефне украсе на 
мермерним гредама портала и мермерној олтарскоЈ прегради. 
Радови на обнови манастира Хиландара потрајали су до краја 
владавине краља Милутина.

Припрата цркве у манастиру Хиландару украшена je пор- 
третима краља Милутина и цара Андроника II, уз које je на- 
сликан Свети Стефан Првомученик као заштитник и цари- 
градског и српског двора. Овим портретима, сликар je истакао 
не само блискост византијске и српске државе већ и њихове 
владаре као покровителе светогорских манастира. Као зет ви- 
зантијског цара, крал Милутин je имао нам еру да ширегьем 
српске државе стекне право наставлача полуланог и осиро- 
машеног Византијског царства.

Крал Стефан Урош II Милутин није жалио матерщална 
средства за подизање задужбина Koje прославлају име Хри
стово. Подижући и обнавлајући цркве и манастире, крал Ми
лутин je јачао углед православног хришћанског владара у та- 
дашњем свету.

Крал Милутин je учествовао у обнавлању манастира Жи- 
че, која je претрпела велике штете од најезде Татара. На де-
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сној обали реке Бистрице, крај Призрена, саграђена je 1307. 
године једна од најлепших Милутинових задужбина, кате- 
дрална црква Свете Богородице Љевишке. Крупним словима 
у рељефу записано je да српски краљ „понови храм самога 
основанија”. Значај цркве Свете Богородице Љевишке види се 
у томе што она постаје седиште призренске епископије. Један 
од најугледнијих сликара тог доба, протомајстор Михаило 
Астрапа je живописао цркву. На неточном зиду припрате на- 
сликан je велики портрет краља Милутина, приказаног са вла- 
дарским ознакама какве су носили само византијски цареви. 
Милутинова раскошна одежда подсећа нас на опис Теодора 
Метохита, који je био задивљен изгледом српског владара. У 
цркви Свете Богородице Љевишке налази се и портрет Стефа
на Дечанског са скромном капом на глави, какву су носили 
цариградски принчеви. У Богородичином храму највише су 
приказане сцене из Христовог живота, како би и неписмени 
себри могли да упознају и доживе све јеванђеоске приче о ко- 
јима су често слушали у проповедима свештеника. Свети Си
меон Мироточиви, оснивач династије Немањића, предста- 
вљен je у монументалном попрсју како шири руке над својим 
потомством благосиљајући највише представнике световне и 
духовне власти. Перед фресака које славе Богородицу налази 
се и композиција лествица Јаковљевих, к oj а je рађена према 
апокрифној причи чувеног химнографа из VIII века, Светог 
Јована Дамаскина. На црквеном живопису сам Дамаскин je 
приказан као диригент оркестра, чији чланови „грациозне де- 
војке у лаким античким хаљинама, са пророчицом Миријам, 
свирају на разним инструментима”.

Од Милутинових задужбина у Македонији посебно се из- 
двајају црква Богородице Тројеручице у Скопљу, иначе седи
ште скопске епископије, и храм Светог Георгија у манастиру 
Старо Нагоричино крај Куманова, сазидан на темељима рани- 
je византијске цркве. Нако je по величини једна од најмањих, 
по изузетној усклађености пропорција истине се Краљева цр
ква у манастиру Студеници, посвећена Светом Іоакиму и 
Ани. Фреске у овој цркви, а нарочито сцена Ваведења, одли- 
кују се класичном лепотом старих грчких Храмова. Фигуре де- 
војака, к oje прате Пресвету Богородицу, обучене у разнобојне
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старогрчке хитоне, подсећају на најбоља остварења античког 
сликарства.

У монументалне грађевине, чији je ктитор био краљ Ми- 
лутин, свакако спада и манастир Светог Архангела Михаила у 
Іерусалиму, који je и поред честих разарања града сачувао 
свој првобитни сјај. У Милутиново време je овај манастир по- 
седовао богослужбене књиге, како на старословенском језику 
српске редакције, тако и на грчком и латинском језику. На Си- 
нају су српски градитељи обновили и изнова подигли мана
стир Свете Катарине, док су у Солуну обновљена три мана- 
стира у којима су заједно живели и грчки и српски монаси.

Када je 1308. године у пожару настрадао цариградски ма
настир Светог Јована Продрома, крал- Милутин je затражио 
дозволу од пара Андроника II да обнови манастир и да крај 
њега сазида болницу, коју су Грци назвали Краљев ксенон. По 
сведочењу архиепископа Данила II, српски крал, „у болници 
начини мноштво одара ради почивања болнима, меке постеље 
поставивши поврх њих”. У хрисовуљи цара Андроника II из 
1321. године налази се занимљив податак о царским привиле- 
гијама игуману манастира Хиландара. Потврђујући поседе и 
повластице Хиланд ару, цар Андроник II одређује да ће хилан- 
дарски игуман „имати три келије, у којима се налази и храм у 
дворишту болнице за свој боравак и одмор кад се буде бавио 
у Цариграду ради неке потребе и посла”. Архиепископ Дани
ло II описује уређење краљеве болнице следећим речима: 
„Ако je ко од болесника исцељен одлазио на свој пут даље, ра- 
дујући се, опет je други болесник долазио на његово место, 
примајући милосрдну помоћ, као што je и до данашњег дана 
неизмен-ено.” Крал, Милутин се побринуо и за болничко осо- 
бље и веште лекаре којима „даде много злата што им je на по
требу, да непрестано надзиравају болеснике, лечећи их. Уз 
њих постави достоимените своје људе, који he посећивати 
болне, чинећи им све корисно, да нико од болесних што не уз- 
негодује, но ко затражи да му се даде”. Болничари су најчешће 
били искушеници или монаси. Крал, Милутин je обезбедио 
материјално издржавање болнице и подарио joj велике гюсе- 
де, о чему говори и Данило II: „Многа изабрана села прику-
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пивши из грчке области тамо придода.” На сличне податке на- 
илазимо и у грчким повелама. На основу царске повеле, про- 
стагме, Краљев ксенон je поседовао имања у подручју Вара- 
поља, неточно од реке Струме. Византијски цар je, према то
ме, својом хрисовулом само потврдио имовинска права која 
je болници већ обезбедио његов зет, краљ Стефан Урош II Ми- 
лутин. Српски крал, je куповао грчка села не само за ксенон, 
већ и за помоћ братству манастира Хиландара. И то ђе такође 
потврдити Андроник II у својој хрисовуљи, додељуЈући једну 
половину села Хиландару а „другу половину треба на исти на
чин да поседује Ксенон, који je у Цариграду подигао много 
вољени син и зет царства ми, преузвишени крал”.

Главна задужбина крала Милутина, којој je посветио нај- 
већу пажњу, била je црква Светог Стефана у Бањској. Ту се 
нал азида кралева ризница и седиште бањске епископије. У 
овoj цркви je 1321. године сахрањен свети српски крал Сте
фан Урош II Милутин.
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XVI

СМРТ КРАЉА МИЛУТИНА 
И КРУНИСАЊЕ 

СТЕФАНА УРОША III ДЕЧАНСКОГ

Почетком 20-их година XIV века у Цариграду je избио су- 
коб између старог цара Андроника II и његовог унука Андро
ника IIP Узрок почетка грађанског рата био je породична тра- 
гедија у Kojoj je стари цар изгубио старијег сина и унука, а ви
новник те породичне неслоге je био други царев унук Андро
ник IIP Због тога je Андроник II лишио свог млађег унука пра
ва на царски престо. Незадовољан овом одлуком, млади Ан
дроник Ilije окупио многобројне присталице и дигао побуну 
против свог деде. Тако je започео грађански рат који je с ма- 
њим прекидима више година потресао већ ослабљену Визан- 
тију.

Краљ Милутин je био далеко од тога да дели мишљење 
свога таста. Напротив, он je нашао начина да ступи у везу са 
Андроником III, и то кријући од краљице Симониде, која je 
много вол ела свога оца и због којег je живела у страху и била 
веома несрећна. Милутин je успоставио везу са Андроником 
III преко свог личног изасланика у Дариграду који je, да иро- 
нија буде већа, био баш у служби на двору византијског цара. 
Краљ Милутин je преко овог изасланика обећавао Андронику 
III да ће му послати помоћ чим овај буде дошао близу српске 
границе.

Усред ових бурних догађаја у Византији и после коначног 
измирења са сином Стефаном, к oj и се са породицом настанио 
у области Будимља, краль Милутин je сасвим изненада оболео 
и пао на постељу. Његова болеет je дуго потрајала. У краље- 
вој резиденции у Неродимљу већ се налазио епископ Данило. 
Болесноме краљу, који je изгубио и моћ говора, Данило се 
обраћао следећим речима: „Господару, зашто нам ништа не 
говорит? И не беше гласа ни слушања од њега, j ер ее беше 
свезао језик његов.” Данило je склопио очи кральу Милутину 
и гласно оплакивао његову смрт.
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Краљ Стефан Урош II Милутин упокојио се 29. октобра 
1321. године. Одмах после краљеве смрти, како пише Данилов 
ученик, у земљи je настао „велики метеж”. О немирима у Ср- 
бији сведоче и документа настали у Котору и Дубровнику, и 
нарочито истину да су тада у Србији настале велике пљачке, 
па je епископ Данило j едва успео да мирно спроведе погреб- 
ну поворку из Неродимља у манастир Бањску, где je краљ Ми
лутин сахрањен.

У време немира у Србији ослободио се затвора Милути- 
нов синовац Владислав, који се највише посветио учвршћива- 
њу власти у областима свога оца, краља Драгутина. Млађи 
син краља Милутина, Константин, намеравао je да се прогла- 
си за наследника престола. Његове присталице у Зети су га из- 
гледа и прогласиле за краља. Док je краљ Милутин још био у 
агонији „многи су притирали ка Стефану и јављали му шта се 
догађа. А он мишљаше да je то превара”. Његово горко иску- 
ство учинило га je неповерљивим „јер не беше тако лак на 
промену”. Али, „кад сазнаде да je очева смрт истинита, одмах 
бацивши убрус од очију, показа се онима који су се скупили, 
светао лицем а још светлији онима.” Тек тада je Стефан обја- 
вио чудо Господње: „Слушајте возљубљени, присни моји дру- 
гови и браћо. Узвеличите Господа са мном ... Видите и диви
те се, јep ja који сам био слеп, ево сад видим.”

Стефаново прогледање изазва велику радост на његовом 
двору у Будимљи. Заједно са сином Душаном, Стефан одлази 
за Призрен и Неродимљу да преузме краљевску власт. Архие
пископ Никодим их свечано дочека у Пећи, седишту српске 
архиепископије. Увелико се врше припреме за свечани сабор 
и крунисање новог краља. Стефан позива и свог брата Кон
стантина на сабор, али овај му поручује: „Када се кадгод чуло 
да слепу човеку приличи царство?” Међутим, на све стране 
одјекују гласови: „Прогледао je краљев син Стефан! Свети 
Никола je исцелио Стефана. Чудо се догодило.” Радост je ве
лика и општа. За средњовековног човека, то je радосна вест 
која цео народ окреће према овом чудотворном проглашењу. 
У књизи Балкан и психичке особине балканских народа, Јован 
Цвијић наводи баш овај пример када говори како je наш народ
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склон мистичном веровању, и како je ово „проглашење” о ис- 
цељењу вида Стефана Дечанског допринело да српски народ 
изузетно поштује овог светитеља.

Како наводи Данилов настављач, Стефан je пре проглаше- 
вьа и крунисања за краља позвао свог полубрата Константина 
на сарадњу. Он му je понудио да као други Милутинов син и 
даље влада Зетом и покушао да разреши међусобни сукоб по- 
зивом на помирење: „А сад опет знај да ме je Бог помиловао 
и поставтьен сам као цар отачаском уделу да страхом Божијим 
и његовом правдом владам народом као оци наши. Зато пре- 
стани са оним што си почео, дођи да усрдно видимо један дру- 
гога и прими друго достојанство царства као други син.” Али 
Константин неће ни да чује за брата, нити за његове помирљи- 
ве речи, већ „спремаше војску за битку”. „Сакупивши довољ- 
но војске а призвавши још и од околних предела не малу по- 
моћ, иђаше на њега.” Не зна се тачно на коме се месту и када 
водила битка између Стефанове и Константинове војске. По 
неким подацима, Константин je после битке био заробљен и 
изведен пред суд Стефанове властеле која га je осудила на 
свирепу смрт. Савременик ових догађаја, Гијом Адам пише да 
je краљ Стефан Урош III убио Константина, свога полубрата 
„на нечувено свиреп начин”. Слична верзија налазида се и у 
непознатом извору којим се служио Мавро Орбин. На основу 
свих расположивих историјских извора, највероватније je да 
се Стефан вратио у Пећ како би тамо сачекао исход битке. Тек 
касније je био обавештен да му je брат заробљен и осуђен на 
смрт.

На Богојављење лета Господњег 1322. архиепископ Нико
дим je крунисао српског краља Стефана Уроша III Дечанског. 
Том приликом je и Стефанов син Душан крунисан за младог 
краља.

После крунисања, Стефану je пришла и властела ц>еговог 
млађег полубрата која je у време „метежа” прогласила Кон
стантина за краља. Још једном се показала вероломност срп- 
ске властеле. Међу овом зетском властелом било je и оних ко- 
ји су памтили Стефанову побуну против оца, па су у то време 
подржали кратка Милутина у одлуци да се непокорни син ка-
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зни ослепљењем. Сада je Стефан све опростио. Сећао се до
бро када je у Цариграду слушао црквене хорове који су са 
огромним, христотнубивим заносом појали химне ђакона Ро
мана, покрштеног Јеврејина из Бејрута и великог песника пра- 
вославља:

... Опрости му Христос, 
знајући нејаку
и кротку природу тьудску, 
ту треку
која се повија при сваком ветру 
и увек дршће пред опасношћу ...

Краљ Стефан Дечански смерно слуша како се сада њему 
поје: „Многаја љета краљу Стефану Урошу III”, као што се то 
чинило у претходним деценијама његовом оцу. Стефан je од- 
мах прихватио предлог црквених архијереја да се крал. Милу- 
тип прогласи за светитетна. Проглашење je обављено у мана- 
стиру Бањска над кивотом краља Милутина. Култ светог срп- 
ског краља je нагло почео да се шири. У многобројним Милу- 
тиновим задужбинама свакодневно се помињало име српског 
кратка и приносиле се молитве Господу за спасенье његове ду
ше. Једно време се кивот са моштима кратна Милутина нала- 
зио у Трепчи, да би га касније Бугари просто украли и однели 
у Софију. И данас се мошти светог кратна пал азе у цркви Све
те Недетне у Софији.

Одмах после смрти свога мужа кратница Симонида je оти- 
шла у Цариград код остарелог оца, цара Андроника II. Она се 
налазила крај свога родитетна у пајлежим тренуцима, и када je 
ратовао и када се мирно са унуком Андроником III. Када je 
овај млађи победно и присилио деду да се повуче са царског 
положаја, Симонида je, тада већ као монахиња, лечила боле- 
сног и разочараног оца све до његове смрти. Кратница Симо
нида je остала верна успомени на кратна Милутина, па je из 
Цариграда послала златно кандило и златоткане покрове за 
гроб свога мужа.
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XVII

СМРТ ДУШАНОВЕ MAJKE, 
КРАЉИЦЕ ТЕОДОРЕ

Само неколико месеци после крунисања за краља Србије, 
Стефану je умрла жена. Ћерка бугарског цара Смилца, Теодо
ра, поживела je врло кратко као српска краљица. Она се врло 
млада удала за краљевића Стефана, али je тек после десет го
дина брака, 1308. године, родила првог сина Душана. Нешто 
касније Теодора je родила другог сина, Душицу, који je умро 
на рукама својих родитеља за време прогонства у Цариграду. 
Приликом ископавања у манастиру Светих Архангела, заду- 
жбини цара Душана, нађен je прстен са именом краљице Тео
доре који се данас чува у београдском Народном музеју. Не 
постоје никакви подаци о узроку смрти краљице Теодоре.

Млади краљ Душан je непосредно после мајчине смрти 
добио власт над Зетом. Изгледа да je највише боравио у Кото
ру који je, по својим црквама и палатама од камена, могао нај- 
више да га подсети на Цариград, град шеговог детињства. 
Васпитан у византијском духу, млади краљевић je завео стро
го уређење на свом двору. Душан je био врло образован, од 
најранијег детињства научно je грчки и прочитао велики број 
књига на грчком језику. У Зети су се нарочито поштовали 
власт и ауторитет шеговог оца, краља Стефана Уроша III. Сте
фан je имао много другова и пријатеља још из времена, како 
наводи у својим повељама, „кад не бејах краљ”. У Котору je 
Душан стицао војничко образовање под надзором и управом 
свога родитеља. Душан je имао две сестре, Јелену која je била 
удата за бана Младена Шубића у Босни, и Теодору (монахиња 
Евдокија) која се удала за Душановог деспота Дејана. У њихо- 
вом браку су рођени Јован и Константин Драгаши (Дејанови- 
ћи). Кћи Константина Драгаша, Зелена, била je једина Српки- 
ша удата за једног византијског цара. Манојло II Палеолог и 
Јелена Драгаш били су родители последњег византијског ва
силевса, Константина XL
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Краљ Стефан Урош III Дечански je намеравао да се по 
други пут ожени неком принцезом из западних владарских 
породица. Избор je пао на Бланку, Берку Филипа Тарентског, 
владара Јужне Италије и албанског краља. Дубровчани су пр- 
ви предложили српском краљу да се ожени Бланком. Они су 
понудили и своје бродове како би превезли принцезу, али су 
тражили да крал> сноси трошкове превоза. Истог дана када су 
се понудили да наводаџишу, Дубровчани су одобрили да њи- 
хове три лађе превезу жито из Апулије преко Бара за Србију. 
Пре тога, Дубровчани су морали да ставе ван снаге пропис из 
времена владавине краља Милутина, по коме нису смели ни 
св oj им ни туђим бродовима да превозе жито за земље унутар 
Балкана. Према томе, Дубровчани су били свим срцем вољни 
да посредују у женидби српског краља с латинском принце
зом из Тарента. У вези са преговорима о Стефановој веридби 
са Берком римокатоличког владара, папа Јован XXII je 12. jy- 
на 1323. упутио писмо бургундском возводи и обавестио га о 
женидбеним преговорима. Папа у писму напомиње да je један 
од првих услова за склапање овог брака да шизматички краљ 
Стефан пређе у римокатоличку веру. У писму изасланику ко- 
ји je требало да оде у Србију папа je још одређенији, јер нагла- 
шава да Бе упутити посебно посланство са задатком да пока- 
толичи не само краља веБ и цео српски народ. Ови амбицио- 
зни планови римског папе наишли су на једнодушну осуду 
српске цркве и племства. Наставак преговора о склапању бра
ка изгубио je тако сваки смисао. Намера краља Стефана Уро
ша III била je више дипломатске природе, j ер до сусрета с 
принцезом Бланком није ни дошло. Зато неки историчари и 
сматрају да je Стефан овом дипломатском акцијом, преко Ду
бровника и папе, хтео да успостави ближе везе са западним 
државама. Седмогодишњи боравак у Цариграду снажно je 
утицао на Стефана. Српски крал, je користио стару, опробану 
методу византијске политике и дипломатије да се женидбе
ним везама успостављају пријатељства са државама.
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XVIII

БОРБЕ С ВЛАДИСЛАВОМ

Нереди и „метеж” у Србији, настали после смрти краља 
Милутина, омогућили су Владиславу, сину краља Драгутина, 
да се ослободи тамнице у коју raje бацио стриц. Догнавши на 
опело своме оцу, које je одржано у капели манастира Ђурђе- 
ви Ступови, Владислав није ни помиішьао да ће га краљ Ми- 
лутин затворити у тамницу. После неколико година заточени- 
штва Владислав je успео, уз помоћ угарског краља, да се учвр- 
сти у Мачви и Срему, земљама којима je дуго времена владао 
и његов отац као „сремски краљ”. Владислав je носио краљев- 
ску титулу, имао je свој двор, ковао je новац и издавао пове- 
ље. Дајући под закуп тргове, као што je био Рудник, крал- Вла
дислав je увећао богатство и створио раскош на свом двору. 
На почетку своје владавине крал- Владислав није имао ника- 
квих спорова ни сукоба са својим братом од стрица, благода- 
рећи пре свега мирол-убивости крал-а Стефана Дечанског. До- 
бри односи између рашког и сремског крал-а су потрајали ско
ро две године, па су и трговци из Дубровника и Сплита сло- 
бодно путовали преко области обе крал-евине.

У јесен 1323. године избио je сукоб између браће због Руд
ника. Присталице крал-а Владислава су се затвориле у руд- 
ничку тврђаву одакле су пружали жесток отпор војсци крал-а 
Стефана. Међу браниоцима тврђаве нашао се и дубровачки 
трговац Менче Менчетић, тако да je цео догађај забележен и 
сведочанство сачувано до наших дана у дубровачким архив- 
ским кн-игама. Крал. Стефан je оштро протестовао код Ду- 
бровчана што су се умешали у његов обрачун с братом Влади
славом, па je поставио захтев дубровачкој влади да нареди 
Менчетићу, као једном од Владиславл-евих присталица, по- 
влачење из рудничке Острвице. Српски крал- je иначе завла- 
дао целом облашћу Рудника, али се браниоци Острвице нису 
предавали. Дубровчани нису удовољили захтевима крал-а 
Стефана и врло упорно су правдали Менчетића. Нарочито су
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напомињали да je сам краљ Стефан потврдио још 1321. годи
не све раније очеве повеље о слободи трговине кроз Србију, a 
да се Менчетић затекао у Руднику за време напада краљеве 
војске и побегао у тврђаву, те му дубровачка влада не може 
сад наметати своју вољу јер нема приступ до Острвице. Краль 
Стефан Урош Ilije овога пута био неумољив. Наредио je да се 
позатварају многи дубровачки трговци, као таоци, и да им се 
одузме сва покретна имовина. Незадовољни новонасталом си
ту ациј ом, Дубровчани се поново жале српском краљу, позива- 
јући се не само на објављене повеље већ и на услуге које су 
му чинили док je владао Зетом. По свом старом обичају ду
бровачка влада наређује трговачким караванима да не одлазе 
у Србију. Од априла до јуна 1324. године трајали су прегово- 
ри у које су Дубровчани укључили и Млечане. У то време, Ду
бровник je на својој територији признавао суверенитет Мле- 
тачке Републике. Крајем 1324. године Менчетић се врати у 
Дубровник а влада му издаје наређење да се више не уплиће 
ни у какве послове. То je потпуно разумљиво, j ер je Дубров
ник највише напредовао захваљујући трговини са Србијом. 
Трговачке везе се нису смеле прекидати због тога што су Ду
бровчани трпели велику штету за време рата између Влади
слава и Стефана. Тек у пролеће 1326. године у потпуности су 
прекинути непријатељски односи између српског краља и Ду- 
бровчана.

Иако потпомогнут од стране угарског краља Карла Робер
та и босанског бана Стјепана II Котроманића, краљ Владислав 
je крајем 1324. године напустио даљу борбу са својим братом 
од стрица. По свему судећи, Владислав се повукао у Угарску, 
где je касније и умро.
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XIX

ДРУГИ БРАК
КРАЉА СТЕФАНА УРОША III

Краља Стефана Дечанског није обесхрабрио неуспео по- 
кушај да се ожени принцезом са западног двора. Сећајући се 
добре воље коју су показали Светогорци при његовом поврат- 
ку из Цариграда, обратно им се као старим и посведоченим 
пријатељима. Они су за Стефанову женидбу заинтересовали 
византин скот цара Андроника II Палеолога. Царев избор je пао 
на принцезу Марију Палеолог, Берку паниперсеваста Јована 
Палеолога, намесника града Солуна. Принцеза Марија je била 
унука царевог брата Константина, а по мајци Ирини унука 
моћног логотета, државника и писца Теодора Метохита. Пре- 
говори око склапања брака су успешно окончани и у децем- 
бру 1324. године српски крал- Стефан Урош III се по други пут 
оженио.

Дванаестогодишња невеста je свечано дочекана у Србији. 
Приликом доласка принцезе Марије на српском двору je оба- 
вљен готово исти церемонијал као и 1299. године када je сти- 
гла принцеза Симонида. Са грчком принцезом Маријом до
шла je и велика свита дворских службеника. Mehy њима je би
ло и евнуха који су имали зад атак да се у првим данима нађу 
младој невеста као васпитачи и учитељи. Наравно да су они 
преносили и обичаЈе са византијског двора и то не само у це
ремониалу већ су увели и грчку кухињу. Ускоро су на српски 
двор дошли и невестини родитељи, најпре мајка Ирина а по
том и отац, солунски намесник Јован Палеолог. Ирина je била 
врло образована жена, учитељ joj je био чувени Нићифор Гри
гора. Амбициозни Јован Палеолог, тает крал-а Стефана Де
чанског, дошао je у Србију с планом да стекне савезнике. Он 
je своме зету изложио озбиљне намере, да уз помоћ српске 
војске оснује независну државу у Македонији, са Солуном 
као престоницом. Јован Палеолог се позивао на обећања која 
je његовом оцу Константину дао обновитељ Византијског 
царства, цар Михаило VIII Палеолог. Наиме, Михаиле VIII je
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понудио Константину да одвојено влада у Солуну као главном 
граду читаве солунске области. Сада je паниперсеваст Јован 
сматрао да му то припада по наследном праву. Краљ Стефан 
Дечански je прихватио план свог таста и одлучио се да крене 
у Македонију са својом војском која je jедва дочекала да за- 
почне са освајањем византијских територија. Српска војска, 
уједињена са војском панипереваста Јована, отпочела je са на- 
падима на представнике власти цара Андроника II. Тако ује- 
дињени, опустошили су цео крај до Сера и реке Струме, те 
свуда наметнули своју власт. Цар Андроник II, по речима Ни- 
ћифора Григоре, бојећи се још горих ствари, упути послан- 
ство Јовану и додели му титулу кесара, као једну од највиших 
византијских титула. Јован се задовољи тиме и обећа да Ге се 
вратити у Солун, али се изненада разболео и убрзо умре, и то 
на двору свог зета у Скопљу. Стидећи се поступака свога му
жа и његовог ратоборног држања према цару Андронику II, 
кесарица Ирина се није усудила да се врати у Солун, а још ма
ше у Цариград, па je радије остала у Скошьу на српском дво- 
РУ-

И поред оваквог поступка српског краља према некада- 
шшем добротвору, цару Ромеја, Андроник II je врло л ако пре
шао преко тога чим je чуо за смрт свога рођака Јована. Чак je 
овај „милостиви цар”, баш у то време, 1325. године, издао јед- 
ну царску повељу манастиру Хиландару у којој спомиње и 
„свог премилог сина и зета, краља Стефана Уроша III”.

Врло брзо je цар Андроник II опростио Стефану и окренуо 
се успостављању сарадше са српским краљем. Византијски 
владар je именовао посланство које je имало посебан задатак 
у Србији, „да се с краљем Стефаном Урошем III уреде пеки 
државни послови”. Поред одабраних државника којимаЈе по
верен тај посао, Теодор Метохит je предложио да међу члано- 
вима посланства буде и шегов син, како би приволео кесари- 
цу Ирину да се врати у Солун. Метохит je као мудар држав- 
ник био врло забринут што се шегова ћерка тако дуго задржа- 
ла у Србији.

Од великог значаја за историјску науку je чињеница да je 
један од чланова византијског посланства био и дворски хро-
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ничар Нићифор Григора. Он je саставио изванредан путопис у 
облику писма које je упутио пријатељу Андронику Зариди. 
Посланица у виду дугог писма имала je велику популарност у 
византијској књижевности, отприлике као данашњи путопи- 
си. Ово писмо Нићифора Григоре je по књижевној вредности 
у самом врху тадашњег стваралаштва.

У поменутом писму Григора пише како се пре поласка на 
пут у Србију срео у Амфипољу (средњовековни Христопољ, 
данашњи Орфано) са својим колегама, научницима и држав- 
ницима, о којима овако говори пријатељу Зариди: То су
били — уколико већ ниси обавештен — племенити Торникије 
кога заиста одликују врлине и то и one које су свима познате 
и оне које нису никоме до Богу видљиве; и други добри Ка- 
сандрин, к oj и градове многијех људи виде и позна ћуд.” Ова- 
ква оцепа о пријатељима ретка je у cbctckoj књижевности.

Посланство одабраних, најбољих грчких интелектуалаца 
je највероватније упућено краљу Стефану Урошу III због те
шке ситуации у Цариграду, погођеног невољама грађанског 
рата. Иако Григора о томе не пише, задатак му je био да оба- 
вести српског краља о приликама у Цариграду. По свему су- 
дећи, поносном Григори je било тешко да за свога пара тражи 
помоћ од „варварског” српског краља, па зато у писму и не 
помиње главни циљ путовања у Србију. Тешко je и замисли- 
ти да се у оваквом саставу посланство покренуло само зато да 
врати кесарицу Ирину, што иначе Григора стално истине.

У писму je Григора врло детаљно описао све тегобе које 
су чланове посланства пратиле током путовања. Приликом 
прелаза реке Струме налазили су се у таквим ситуацијама ко- 
je су изазвале смех али, због превеликих патњи и тешкоћа, те
рале су их и на плач: „... Оваква наша непромишљеност која 
би изазвала заиста смех код Демокрита, довела нас je до такве 
опасности која би и Хераклита изазвала да плаче ...” Григора 
даље пише: „Многе непријатности претрпели смо на том пугу 
зато што се био пронео глас да су Тракију навалили Скити.” 
Под тим именем писан можда мисли на Татаре. У то време, 
они су join увек прелазили велика пространства и повремено 
упадали, на својим малим и брзим коњима, у долине великих 
балканских река.
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Долазак посланства до обала реке Струме Григора опису- 
je следећим речима: „Струма се не може прегазити ни пеши- 
це ни на коњима с обзиром да je то највећа река од оних које 
пресецају Тракију и Македонију и уливају се у Хелеспонт и 
Јегејско море. Рађа се Струма у веома високим планинама ко- 
je се у непрекидном ланцу пружају до Јонског мора почевши 
од Еуксинског Понта, делећи на j угу, где дувају јужни ветро- 
ви, Тракију и Македонију..

Путовање византијског посланства je било тешко и исцр- 
пљујуће, j ер се путовало и ноћу кад није било месечине, а вр- 
хови планина су често затварали видик да се ни небо није мо
гло видети. Путници су наилазили на пределе обрасле густим 
шумама и испресецане непроходним кланцима. Григора врло 
занимљиво говори о певању својих пратилаца (међу овима je 
било и Срба који су били водичи царској пратњи) који су ту- 
жним али и мелодичним гласовима појали о слави старих ју- 
нака. Писац признаје да никада раније није чуо такво певање. 
Јека која се разлегала између планина и гудура повећавала je 
ноћне шумове и деловала стравично. Понегде су се појављи- 
вали и људи, извирујући из шпиља и гудура. Члановима цар- 
ског изасланства они су се приказивали као паклена лица, оде- 
вени у црне хаљине и наоружани копљима и секирама. Али 
кад их стадоше ти људи поздрављати на своме језику, који су 
неки од српских пратилаца разумели, тада се упустише с њи- 
ма у разговоре и разабраше да су то мирољубиви становници, 
чувари путева који су имали задатак да терају хајдуке.

Од реке Струме до градира Струмице, који изгледа ко да 
се налази „над облацима”, било je потребно путовати целу 
једну ноћ и цео дан, а коњи су им већ били уморни од дугог 
пута. Занимљиво je да Григора не описује пут од Цариграда 
до реке Струме, па чак ни град Сер, крајеве кроз које су мора
ли проћи. Њега je задивила Струмица к oj а се диже на високој 
и стрмој гори, „а људи који се нал азе на бедемима изгледају 
као птице ако их ко гледа из долине”. Високи тврди градић 
опасан je виноградима и вртовима. Посланство je у Струмици 
стигло баш на Васкрс, 12. априла 1327. године. Тамошњи на
род je прослављао Васкрс певајући у колу. „... Тамо смо про-
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славили и свети Ускрс”, пише Григора, „тегобно и мимо на
ших старих обичаја, али смо ипак прославили... Углавном го
воре варварским језиком и њихови обичаји одлично одговара- 
ју људима који се служе мотиком...” Осим тога, „њихов вар
варски језик није личио на грчко-варварски народни језик”, за 
који хроничар каже да може понекад и пријатно да звучи. Ста
ри грчки језик се много разликовао од народног, тзв. димоти- 
ке. Григора напомиње да je језик којим су певали Словени на- 
пола пастирски и планинарски, као што певају деца пастира, 
водећи стоку с пролеГа у шуму или на планине.

Од Струмице се посланство даље упутило ка Скопљу. А 
трећи дан, пошто je посланство прешло „границе Трибала” 
(Срба), доспело je до Скошьа. „... Видели смо и реку Аксиос 
која га запљускује. Ова река нам се после Струме учинила нај- 
већом... Додуше није тако брза из својих извора, али наста- 
вљајући свој ток прима друге бујице и мења име у Вардар..." 
На српском двору у Скопљу Нићифор Григора се срео са Ири
ном, мајком српске краљице Марије. Није могао да нађе речи 
којима би описао њену жалост због смрти супруга, кесара Jo- 
вана. Ни једном речју Григора није описао српски краљевски 
пар, изузев што je споменуо да je крал- Стефан имао тада пе- 
десет година. На основу овог податка се и зна да je Стефан ро- 
ђен 1274. или 1275. године.

Посланство je провело десет дана у Скопљу, али Григора 
није био нарочито одушевљен Србима, о којима често говори 
с ниподаштавањем и презиром. У поређењу са Теодором Ме
тохитом, који je четврт века раније био задивљен двором кра- 
ља Милутина, Григора није нашао за сходно да било шта на- 
пише о изгледу српског двора у Скопљу. Он све пореди с Ро- 
мејима, и за н-ега Срби имају значаја само ако се диве Визан- 
тинцима и њиховим дворским обичајима. На једном месту 
Григора Ге рећи како су Срби навикнути да уживају у царском 
сјају Ромеја „и да гледају на нашег цара као на лик Божији на 
земљи”. Ma колико Григора истицао како je крал, Стефан 
Урош III с малим припремама, без раскоши, испратио своју 
ташту, кесарицу Ирину, за Солун, јасно je да су саветници ца
ра Андроника II искористили Иринин повратак само као изго- 
вор да би обавили мисију склапања савезништва са српским
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двором. На челу царског посланства налазио се државник 
Торникије, а при повратку из Србије Торникију се журило, да 
шло пре стигне у Цариград код Андроника II, да се још у 
Струмици растао од Касандрина и Григоре, којима je био по
верен задатак да испрате кесарицу Ирину у Солун. И по ка- 
снијим догађајима знамо да je гада у Скопљу био уговорен са- 
вез између цара Андроника II и краља .Стефана Уроша III. По- 
сланство je мирно путовало од Христопоља до Силимврије, 
јер je још трајало примирје између Андроника II и Андроника 
III.



XX

СУКОБ С БРАНОМ БРАНИВ О JEB ИЋ А

У односима између Дубровника и српског кратка Стефана 
Дечанског значајну улогу су имали браћа Бранивојевићи, ко- 
ј и су се учврстили на Пељешцу и у Стону, и одатле ширили 
свој утицај на суседне области. Четири брата, Михаиле, Брај- 
ко, Добровој и Браноје, били су синови сиромашног властели
на Бранивоја из Хума. Они су живели са својом мајком у под- 
ножју кршевитог брежуткка испод тврђаве Светог Михаила и 
управљали су Стонским полуострвом, као и приморјем од 
Сланог до ушћа Неретве. Пљачке и напади на дубровачко за- 
леђе, у којима учествују браћа Бранивојевићи, први пут се по- 
мињу у поветкама из 1318. године. Хрватски бан Младен Шу- 
бић je у септембру 1318. године оптужио браћу Бранивојевиће 
због пљачкашких упада.

Босански бан Стјепан II Котроманић ослободио се 1322. 
године врховне власти Младена II, и 1324. године je постао го- 
сподар босанских крајева Усоре и Соли. Бан Стјепан II je про- 
дро и у горње Захумље, где га je тамошња властела признала 
за господара. У оваквим приликама, браћа Бранивојевићи су 
хтели да постану независни од српског кратка, али су у исто 
време добили за противнике босанског бана Стјепана II и Ду- 
бровчане. Српског кратка Стефана Дечанског заступао je у 
Хуму млади кратк Стефан Душан са својом властелом, војво- 
дом Младеном (родоначелником породице Бранковића) и вој- 
водом Војином, господаром Гацка. Браћа Бранивојевићи су 
напали области око Дубровника 1325. године и силно их опу
стошили. За безбедност дубровачких граница побринули су се 
Млечани који су издејствовали да кратк Стефан Дечански 
склони мир с Дубровчанима, у Датку код Скадра 25. марта 
1326. године. Поветку о склапању мира je потписао и војвода 
Младен, као Душанов властелин и зетски војвода Ћураш, ро- 
доначелник Црнојевића: „Дођоше поклисари дубровачки, 
Жутка Вукосавић, Жуња Држић и Жутка Лукаревић да им хо-
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де трговци по земљи краљевства ми, да ходе свободно и нико 
њих не задржава. Ако ли им што испакости на тргу или у жу- 
пи, да им плати жупа, не исплати ли им жупа да им плати кра- 
љевство ми из моје куће; ако ли им се где л aha разбије на мо
ру при земљи краљевства ми, да се тај брод не затекне (не за- 
држи) у властеле краљевства ми ни велике ни мале (властели- 
чића). Ако ли им се која штета учини да им плате околна села 
или град (са тргом) који буде; не исплате ли им да им краљев- 
ство плати из моје куће. Кто ли им што испакости, трговцима 
у земљи краљевства ми, или брод задржи да прими гнев и ка
зну од краљевства ми 500 перпера.”

Тих дана, баш док je краљ Стефан Урош III потписивао 
Дањску повељу о слободи трговине дубровачких трговаца у 
Србији и на српском приморју, браћа Бранивојевићи су се 
потпуно осилили и стално су пљачкајући узнемиравали ду- 
бровачке лађе и обалу. Две недеље после мира у Дању, Ду- 
бровчани су успели да ухвате Брајка Бранивојевића и његову 
жену, Берку војводе Војина, и 10. априла 1326. године су их 
одвели у кулу на острво Светог Андрије. То се сматрало за 
привремено решеіье, jep je дубровачка властела у граду захте- 
вала да се Брајко, као гусар, одмах осуди на смрт. Међутим, 
Дубровчани су га затворили у један дрвени кавез и тако пре- 
везли у градску тамницу, док су његову жену пустили на сло
боду, благодарећи утицају младог краља Стефана Душана.

У једном писму од 17. априла 1326. године, Душан je по- 
зивао Дубровчане да са флотом нападну другог брата Браноја 
који се одметнуо од младог краља иако je био шегов вазал. У 
то време Дубровчани су направили и писмени уговор са бо- 
санским баном Стјепаном II Котроманићем, како би уништИ- 
ли Бранивојевиће. У овом уговору je било превиђено да се 
Бранивојевићи нападну и на копну и на мору.

Док су браћа Михаило и Добривој погинули у борби са Бо- 
санцима, у Дубровнику je била објављена награда, од две хи- 
љаде перпера, ономе ко буде предао живог или мртвог одмбТ- 
ника Бран oj а Бранивојевића. Уцењени Бранивојевић je ипак 
нашао начин да побегне и да се стави под заштиту српског 
кратка, али га на двору окују и одведу у которску тврђаву. Сте-
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фан Дечански je оклевао, jep се „по обичајном праву” праштао 
живот бегунцу који би се добровољно ставио под краљеву за- 
штиту. Будући да су браћа Бранивојевићи били омрзнути као 
одметници и да су правили велике невоље у односима с Ду
бровником, краљ Стефан нареди августа 1326. године да се 
Браноје погуби. Како су и Брајка осудили у Дубровнику на 
смрт, породица Бранивојевића се заувек угасила.

Истовремено када су водили борбу са Бранивојевићима, 
Дубровчани су се ангажовали да придобију српског кратьа за 
продају Стонског рата, како су називали Стонско полуострво 
са тврђавом Светог Михаила. По обичају, који je био већ до
бро познат, Дубровчани су најпре даривали поклонима мла- 
дог кратка Душана и његову властелу. Да би успели у својим 
настојањима, Дубровчани покушавају да новцем придобију 
ону властелу кратка Стефана Уроша III у коју српски владар 
има пуно поверење. Тако су 4. августа 1326. године Дубровча
ни овластили свог посланика на двору Стефана Дечанског, да 
може направити поклон у вредности до 1000 перпера, и то 
оној властели која je вољна да придобије кратьа на уступање 
Пељешца Дубровнику. Све до 27. марта 1327. године дубро- 
вачки изасланици су боравили на српском двору и обавестили 
своју впаду, „да je српска властела моћна по свом утицају у 
доношењу кратьевих одлука”. Дубровчани су даривали „ве- 
ћим свотама новца и дознакама у исхрани” кнеза Вратка и 
кнеза Ђорђа, који су се „за увећање нашег града потрудили и 
заузели код код господина кратьа Рашке”. Иако je српска вла
стела очигледно имала велики утицај на.свога кратьа, Стефан 
Дечански није ни помиштьао да за време своје владавине про- 
да Стонски рат.

У то време, босански бан Стјепан II Котроманић je заузео 
долину Неретве и тако загосподарио Хумом. Његове освајач- 
ке намере су биле далеко веће, па je убрзо предузео поход пре
ко Дрине и напао седиште дабарског епископа и цркву Светог 
Николе на Лиму. У једном запису, забележено je да je тада 
млади кратъ Стефан Душан, са својом властелом, однео побе
ду над „безбожним босанским јеретицима”. Јеретици у Босни 
су се називали патарени или богумили. Нису признавали пра-
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вославну хришћанску веру и српске епископе. Борба за очува- 
ње православља je започела у Србији још од времена Немање, 
под чијим притиском јеретици беже у Босну. Васпитан и обра
зован у престоници православие Византије, Стефан Душан je 
спознао колико су Грци пазили на поштовање једине истини- 
те хришћанске вере и чувал и њену чистоту.
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XXI

HACTABAK ГРАЂАНСКОГ PATA 
ИЗМЕЋУ ДВА АНДРОНИКА 

И КРАЉЕВ СУКОВ СА ДУБРОВНИКОМ

За време трећег, и уједно последњег, грађанског рата у Ви
зантии, који je и овога пута вођен између присталица цара 
Андроника II и његовог унука Андроника III, крал, Стефан 
Урош Ilije стајао на страни старог цара, свог великог заштит- 
ника и добротвора. Српски крал, je послао цару Андронику II 
један одред војске на челу са искусним војводом Хрељом. У 
околини Сера српски војвода се придружио војсци византиј- 
ског цара. Међу присталицама млад от Андроника III нашао се 
и изузетно амбициозан војсковођа и стратег, Јован Кантаку- 
зин, који ће нешто касније постати и византијски цар. Када je 
у јануару 1328. године Андроник III предузео врло успешан 
поход на запад, војвода Хреља се није упустио у борбу пошто 
je проценио да нема довољан број војника који би се супрот- 
ставили Грцима.

Због изузетно оштре и хладне зиме, присталице старог ца
ра, међу којима je било и врло младих војника, држали су се 
савета Андроника II и нису напуштали своје заклоне у градо- 
вима дуж српске границе, Прилепу, Просеку и Струмици. Ме- 
ђутим, млади цар je најпре заузео читаву византијску Македо- 
нију и Албанију, да би потом преотео од војске свога деде и 
град Прилеп. Тада се велики број Грка, врло угледних ратни
ка, склонно код српског краља Стефана Дечанског, очекујући 
од њега да се умеша у борбу против војске Андроника млађег. 
Крал, Стефан je послушао савет војводе Хреље, избегавајући 
да нападне храбру војску Андроника III. Један од византиј- 
ских пребега, војсковођа Михаиле Асен, предао je утврђени 
град Просек српској посади. На основу података које налази- 
мо код Нићифора Григоре и Јована Кантакузина „ово кршеви- 
то гнездо никада се више није повратило у руке Грка”.
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Maja 1328. године, Андроник III и његов војсковођа Јован 
Кантакузин коначно су заузели и Цариград. Стари цар Андро
ник II, који je тада имао 72 године, присиљен je да преда власт 
и да се замонаши. Тако се завршила дуга борба између два 
Андроника у којој je најважнију улогу одиграо Јован Кантаку
зин, као вођа свих завера и устанака против старог цара. Срп- 
ски крал- није више ни покушавао да помогне Андронику II, а 
био je суочен и са сталним непријатностима у односима с Ду
бровником, што ће ускоро довести до рата.

На погоршање односа између краља Стефана и Дубровча- 
на утицали су и Млечани, тражећи да Срби надокнаде Ду
бровнику штету коју им je из Стона нанео краљев властелин 
Војин. Млечани су претили да ће у супротном, заједно са Ду- 
бровчанима, повући све своје трговце из Котора и других срп- 
ских приобалних области. Циљ венецијанске политике je био 
да Млечани појачају св oj правки положај у Дубровнику и да 
млетачки кнез добије право у наплати дугова дубровачким 
грађанима. Страх од рата са Србијом био je међу Дубровчани- 
ма толики да су почели да попуштају млетачким притисцима. 
Млетачки посланик се ипак вратио са српског двора необа- 
вљеног посла, ј ep није могао присилити краља да плаћа од- 
штете Дубровнику. Иако су Дубровчани били средни што су 
се уз помой босанског бана освободили опасности од Брани- 
војевића, код њих je све више расла бојазан од рата са Срби- 
јом. Али ни сами Дубровчани нису мировали. Један которски 
документ од 26. септембра 1327. године говори да je которски 
властелин, Тома од Бугојна, поднео крал-у Стефану Урошу III 
тужбу против Дубровчана, зато што су са својих галија оруж- 
јем спречили искрцавање извесне количине соли за град Ко
тор. Општина которска je замолила Дубровчане да одустану 
од таквих акција, повуку своје галије и надокнаде штету цари- 
ницима. Пошто су Дубровчани одбили те молбе, Котор je до- 
судио цариницима право репресалија над дубровачким добри- 
ма или да се штета надокнади влади Рашке краљевине (Срби- 
М

KpajeM августа или почетком септембра 1327. године из- 
био je једногодишњи рат између Србије и Дубровника. Док су
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Дубровчани спречавали трговину с Котором, српска војска je 
упадала на територију дубровачког залеђа и заузела Стон и 
Пељешац. Ратно стање je потрајало и у 1328. години, када je 
почетном јуна пред дубровачки суд дошао Дежман, син неког 
Зуре из Шибеника, и жалио се како je својом лађом возио џа- 
кове соли за Драч, али raje олуја ухватила близу Дубровника. 
Он се онда склонно у неку луку и ту су му две наоружане ду- 
бровачке nahe конфисковало брод и послале га у Дубровник. 
Дежман je тражио враћање свог брода и одштету. Дубровачки 
кнез и судије су одбили његове захтеве, образлажући да je рат
но стање између њих и краљевине Рашке. И пошто Дубровча
ни сносе велике трошкове, забрана се односи и на све млетач- 
ке поданике који тргују са Србијом. Средином лета 1328. го
дине ипак je склопљен мир између српског краља и Дубровча- 
на.
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XXII

ЗИДАЊЕ ДЕЧАНА

Током 1327. године, док je трајао рат с Дубровником, краљ 
Стефан Урош III je одлучио да изабере место за изградњу сво- 
је задужбине. Уз помоћ владике Данила, христољубиви краљ 
српски je одабрао место у Метохији, крај села Дечана на реци 
Бистрици. Млади крал. Стефан Душан je имао непуних дваде- 
сет година када га je отац позвао да дође из Котора и поведе 
са собом одабране неимаре који ће средином 1327. године по- 
чети са изградњом манастира. Место се простирало у заравни, 
засвођено питомим кестеновима. Около грађевине су били 
постављени шатори под којима je пребивао краљ са својом 
свитом и надгледао зидање.

Градитељ цркве je био протомајстор фра Вите, фрањевач- 
ки свештеник из Котора. Владика Данило je био први и глав
ни краљев саветник, будучи да je и краљу Милутину пружао 
драгоцену помой при подизању многобројних задужбина. 
Знаменита српски архиепископ je благословио почетак из- 
градње и заједно са краљем Стефаном поставио камеи теме- 
љац манастиру Дечани. Од самог почетка зидања храма срп
ски народ je назвао крала Стефана — Дечански, што je оста- 
ло кроз векове и до данас. Крал. Стефан je био усхићен лепо- 
том природе око самог манастира, па га je назвао божаствен- 
им местом. Према казивању Даниловог наставл-ача, Дечански 
je то „божаствено место” називао и домом Божијим. Обраћа- 
јући се владики Данилу, српски крал, je рекао: „Потруди се са 
мном о зидању и утврђењу цркве. Ево, бићеш други ктитор са 
мном, а уписујем сипа мога такође у део ове свете цркве.” 
Протомајстор фра Вито je повео са собом из Котора велику 
екипу клесара, каменорезаца и сликара. У време изградње Де
чана у српско сликарство све више продире западњачка вари- 
јанта византијског сликарства. Ренесанса Палеолога, како je 
назван тај нови стал у уметности, захватила je јужне делове 
Италије, Србије, па и удал>ену Русију. Грчки сликари су били
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присутни свуда, како у Венецији тако и у Новгороду. У то вре- 
ме je позната млетачка варијанта византијског сликарства у 
мозаицима, на пример у цркви Св. Марка у Венецији. Исто- 
ријски извори нам говоре о великом броју цркава у Котору ко- 
je су „потпуно сликане грчким сликама”. У првој половини 
XIV века у Котору живе грчки сликари Никола и Манојло са 
породицама. Они Ke се касније појавити и као сликари у Деча- 
нима.

Нема никакве сумње да je краљ Стефан Урош III од рани- 
je познавао фра Вита и његове помощнике, каменоресце и кле- 
саре, пре него што им je поверио зидање храма. Краљ je исто- 
времено захтевао да се с азида и маша црква Светог Николе, у 
близини главне цркве, која би служила за свакодневна бого- 
служења. У оквиру манастирског комплекса су врло брзо по- 
дигнуте монашке ћелије, конаци за манастирску братију, ку- 
хиња и велика трпезарија. Споредне грађевине су саградили и 
пирг изнад врата порте који није сачуван, али се види на ба- 
крорезу из 1748. године. Пирг je досезао висине цркве и на н>е- 
му су биле осматрачница и звонара.

Манастир Дечани су зидани и украшавани пуних осам го
дина. Према опису Даниловог ученика, Дечани су изгледали 
као „дивно чудо онима који гледају и друге остале велике па
лате, постављене около у j ед ан ред”, а посебно место je заузи- 
мала болница посвећена чудотворцу Светом Николи. О из- 
градњи Дечана, Данилов настављач je записао: „И пошто je ту 
сабрано велико мноштво уметничких и вештих мај стора и по
што je све спремљено, и тако почеше зидање да je чудно и 
преславно онима који гледају часне и многоразличите мрамо
ре, тешући и ове полажући у сазидагве такве божаствене цр
кве.” Из оближњег каменолома вађен je мермер ретке лепоте, 
љубичасте и жућкасто-црвене боје. Тако je у средишту српске 
средшовековне државе подигнута велелепна црквена грађеви- 
на к oj а се својом лепотом сврстала у бисере српске духовно
сти, мермерну Студеницу, седмоврату Жичу, Ћурђеве Ступо- 
ве, Милешеву, Сопоћане, Градац и Грачаницу.

Главни градитељ и архитекта je на јужним вратима храма 
уклесао своје име, што je ретка појава у српском средњове-
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ковном градитељству. На цркви je записано: „Фрад Вита, Ма
ли брат, протомајстор из Котора, града краљева, сазида овузи 
цркв Светога Пантократора (Бога сведржитеља) господину 
краљу Стефану Урошу Трећем и сину му светлому и превели
кому и преславному господину и краљу Стефану. И сазида се 
за 8 годишт и доспела je сасвем цркв в лето 1335.” Епитети ко- 
je главни градитељ Дечана даје краљу Стефану Душану јасно 
показују велико поштовање фра Вите према сину Стефану Де- 
чанског. Фрањевац Вита Которанин je зидањем Дечана оства- 
рио богоугодно дело и, заједно са владиком Данилом, учинио 
све да се ублаже подвојености и разлике у верски раздвојеном 
народу. Већ вековима манастир Дечани изазива дивљење, па 
je тако Иван Кукуљевић-Сакцински, вођа културног препоро
да у Хрватској у XIX веку записао: „Вити Которанину припа- 
да једно од првих мјеста не само међу славенским него и свет
ским уметницима свога времена ... Вити припада највећа сла
ва за подизагве овог ријеткога словенскога умотвора.”

Путујући кроз Србију у прошлом веку, Енглез Еване je ис- 
такао манастир Дечане као „најотменију црквену грађевину у 
унутрашњости Балканског полуострва”. Историчар уметно- 
сти Светозар Радојчић je изнео своја запажања, да je „црква 
Светог Спаса (Христа Пантократора) у Дечанима најимпо- 
зантније дело старе српске архитектуре. То je чист пример ка- 
сне романско-готске базилике, кojoj je према жељи наручиоца 
додата висока купола.”

Црква Христа Пантократора у манастиру Дечани предста- 
вља типичан пример преплитања западних, романско-готич- 
ких, и византијских утицаја у српској средњовековној архи- 
тектури. У знак благодарности Господу, Стефан Дечански je 
подигао задужбину која je својим спољним изгледом, можда, 
подсећала на италијанске цркве из прве половине XIV века, 
али која je одисала византијском духовношћу.

Етничка разноликост није била заступљена само међу гра- 
дитељима манастира већ и међу дечанским сликарима. О то
ме најбоље сведочи потпис мајстора Срђа. Поред Срба и Гр- 
ка, вероватно je међу сликарима било и припадника других 
народа. Да би се могао изградити и живописати манастир, би-
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ло je неопходно употребити велико матер иј ал но богатство. 
Српски краљ није жалио новаца да позове најбоље неимаре и 
сликаре из Цариграда, Котора и јужне Италије. Дечанске по- 
веље сведоче о огромном богатству којим je крал. Стефан 
Урош III даривао манастир. Крал, je издао три повеље Дечани- 
ма „за спас своје душе у вечности”.

У повељама, које имају аутобиографски карактер, Стефан 
Дечански говори о св oj oj трагедији када га je отац казнио 
ослепљењем. По Стефановим речима, краља Милутина су на 
зло навели „неверии људи ... зли и неподобии и наведоше га 
на такво дело”. У другој повељи, крал, се опет исповеда: „Зли 
људи посејаше мржњу између мене и родитеља краљевства ми 
и наведоше њега на такво дело страшно.” Стефан ће потом на
ставити: „И родитељ мој послуша и света очију мојих лиши 
ме, не испитав истину до краја и не расудив, и даде ме у зато- 
чење са децом мојом у Константинов град цару Андронику. 
Али Бог свет очију мојих возвратив просветли ме и од смрт- 
нога ада истрже ме од самих уста смртних и изведе и посади 
ме на престо светих родитеља и прародитеља краљевства ми. 
Венчан бих на краљевство у j едай дан са сином мојим, на Бо- 
гојављење, руком преосвештенога Никодима. Палог ме поди- 
же и умртвљена ме оживе.” Даље следи гютресна молитва: 
„Како да ти се одужим, владико мој Христе, за онолика добра 
која си ми дао: дигао си ме и мртвог оживео си ме. У то име 
опомени ме на страшни час смртни. Као што сви пророци, му- 
ченици и апостоли, светитељи и цареви смрћу свршише; и као 
што су сви у гроб легли и земља их све као мати чува, — тако 
Не и са мном бити, али ja се и за тај час бојим кад ме на твој 
суд позову анђели да понесем своја дела, те да примим своју 
заслугу. Теби припадам Боже Свевидећи, сва моја прегреше- 
нија јавна и тајна траже опроштења и велике твоје помоћи.”

У дечанској повељи затим следе описи и потврда мана- 
стирских поседа, али ова кратка молитва je гютресна као и Не- 
магьине речи када je напуштао престо и када се растајао са 
овоземаљским животом. Немањино размишљање да je живот 
наш „као прах и пепео”, и да je „пред Божјом правдом, славом 
и вечношћу све ситно, незнатно, кратковечно и ништавно”,
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нашло се и у молитвама његовог потомка, краља Стефана Де- 
чанског. Такве богонадахнуте речи могли су изговорити само 
најсветији српски владари.

У попису имања манастира Дечани, који у повељи заузи- 
ма тринаест дугих стубаца, наводе се сва села са виноградима, 
шумама и ливадама које краљ Стефан даје на поклон мана- 
стирској управи. Ту су и имена многобројних сокалника који 
треба да дају цркви велику количину свиле, jep je свуда около 
било засејаних дудова за гајење свилене бубе; свиларство je у 
тим крајевима било веома развијено. Још се даље у повељи 
помињу катуни влаха и после њих меропси, сељаци који држе 
земљу и ору. Затим се одређује колико треба да дају „мата” 
(грчка мера за тежину) пшенице, овса и проса годишње мана- 
стиру Дечанима; колико сена да покосе, а посебно се споми- 
њу ковачи, златари, седлари, шивци „да уработају све остале 
мајсторије за цркву Спасову”.

Благодарећи даривањима светог краља Стефана Уроша III, 
властелинство манастира Дечана je заузимало значајне зе- 
мљишне поседе, који су могли да мере и са властелинством 
манастира Хиландара. У поседу манастира Дечана се налази- 
ло 40 села и заселака са 2170 кућа, од којих 210 меропашких, 
мајсторских и поповских, 70 сокалничких, махом берача пло- 
дова, 9 влашких катуна на брдима око Дечана са 270 куба (ко
либа). Радио становништво су углавном чинили себри који су 
се делили на меропахе, сељаке везане за земљу, занатлије, па- 
стире и отроке (робове). Било je ту и слободних земљорадни- 
ка или баштиника. Тако велико властелинство je захтевало 
мудру управу. На челу властелинства je стајао архимандрит, 
док je над њима, водећи рачуна о свим приходима и расходи- 
ма, био сам архиепископ Данило II. Дечани су добијали годи- 
шње по шест хиљада чаура свилене бубе. У манастирским ра- 
дионицама се касније из чаура производила свилена нит. По- 
стојале су и радионице за ткање свиле. Тако се у Дечанима 
развила велика производња свиле.

Манастир Дечани су задржали до наших дана свој прво- 
битни изглед. Дечанска црква je дуга 36 и по метара, а висока 
до у врх кубета 29 метара. Због своје висине, необичне за то
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доба, Дечани су у народу названы Высоки Дечани. Историча- 
ри уметности нарочито истину богату пластичну декорацију 
цркве са многобројним украсима на порталима, капителима и 
прозорима. У унутрашњости цркве богато су украшены капи
тели високих стубова, мермерни иконостас, амвон, певнице и 
владарски престо. Габријел Мије сматра да je на цркви мана- 
стира Дечана обрада камена достигла највише техничко савр- 
шенство, које се може упоредити са достигнућима савремене 
архитектуре.
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XXIII

ВЕЛБУШКА БИТКА

У време градвье Дечана, из Бугарске су стизале вести да je 
цар Михаиле Шишман отерао своју жену Ану, сестру српског 
краља, и оженио се сестром византијског цара Андроника III. 
Тек касније се сазнало да je Андроник Ilijom 1326. године на- 
правио споразум с Бугарима о заједничком нападу на Србе. 
Циљ овог савеза, склопљеног у Черномену, био je да се поти- 
сну Срби из вардарске долине. Ширење српске државе je по- 
гађало интересе обе споразумне стране. Напад на Србију се 
одлагао зато што je 1327. године Андроник III био j от у рату 
са својим дедом, Андроником II, којег je дефинитивно побе
дно захваљујући савезу са одличним стратегом Јованом Кан- 
такузином. Млади византијски цар je чекао још повољнију си- 
туацију, па je једно време дошло и до раскида савезништва с 
бугарским царем, да би нешто касније ипак био склопљен до
говор о заједничком нападу на Србе. Не зна се тачно да ли су 
се Андроник III и Михаиле Шишман договорили да Србе на- 
падну уједињени или истовремено на два фронта, са истока и 
са j уга. Михаиле Шишман je био опрезан, j ер се бојао да те
гов савез са Византијом неће бити довољно успешан, па ради 
сигурности склопио je војнички савез и са влашким кнезом Jo- 
ваном Бесарабом. Поред тога, бугарски цар je појачао своју 
војску и са одредима татарских најамника, који су му били 
главна ударна снага. Пре него што су кренули на Србију, Бу- 
гари су се са својим најближим савезницима концентрисали 
око Видина, заобилазећи реку Тимок. Срби су на време сазна- 
ли за те припреме, па су у мају 1330. године покушавали да 
спрече Бугаре да увезу из Дубровника млетачку робу. Трго- 
вачки караван са млетачком робом носио je знатну количину 
оружја, копља, буздована и мачева.

Краљ Стефан Дечански je тада упутио специјално послан- 
ство бугарском цару, и свом бившем зету, Михаилу Шишма- 
ну. Намера српског краља je била да направи мировни уговор

97



с Бугарима. Стефан се очигледно бојао Бутара, нарочито када 
je сазнао да су у савезу с Византинцима. Уз то, Србија je на за
паду имала врло непоузданог суседа, славољубивог босанског 
бана Стјепана II Котроманића. Бугарски цар je одлучио да 
преговара са Србима, хвалећи се и уједно претећи да ће бугар- 
ску заставу побости усред српске краљевине и ту поставити 
свој престо. Стефан Дечански je увидео да се само одбрамбе- 
ним ратом може спасити утрожена српска држава.

Да би могао да се супротстави уједињеној бугарско-визан- 
тијској војсци, краљ Стефан je позвао у помоћ Арагонце, чу- 
вене шпанске најамнике. Почетком лета 1330. године Арагон- 
ци су почели да пристижу бродовима у Дубровник. Посред- 
ничку улогу између Арагонаца и српског краља je имао Ду- 
бровчанин Јуније Лукаревић, који je више пута одлазио у Ср- 
бију да прикупи новац за шпанске најамнике. Арагонски ви- 
тезови су били посебно обучени и опремљени као крсташи, 
под шлемовима и у панцирним оделима, док су им наоружа- 
ње чинили мачеви, копља, штитови и стреле. Чим би бродови
ма стигли у Дубровник примили би новац, и после краћег за- 
државања у граду одлазили су на зборна места у Србију. Ме- 
ђу овим најамницима у српској војсци било je и Келта (Фран
цуза), како пише Нићифор Григора, и Алемана (Немаца), пре- 
ма запису Јована Кантакузина. Како je касније забележено, 
Шпанци су пристизали из Арагоније у Дубровник чак и после 
сукоба на бојном пољу између Бугарске и Србије.

Сматра се да су Срби и Бугари на почетку одсудне битке 
имали 15 хиљада војника, што je за средњовековне појмове 
била огромна војска. Бугари су се кретали од Софије ка Ћу- 
стендилу и Скопљу, у намери да се сједине с Византинцима. 
Крал- Стефан Дечански je у почетку имао обавештења да се 
Бугари крећу од Видина ка Нишу, и зато je наредио св oj им 
војницима да се групишу на Добричу код Ниша. Када су Ср
би ту стигли, крал- je сазнао за потпуно другачији правац кре- 
тања бугарске војске и одмах je решио да пресретне Бутаре. 
Са мањим одредима своје војске, која се тек прикупљала, Сте
фан Дечански je пошао на југ у сусрет непријатељу. Занимљи- 
во je пратити ове стратешко-војне одлуке Стефана Дечанског, 
које нам сведоче о великом ратном искуству српског крал-а.
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План о пресретању непријатеља представљао je идеалну зами- 
сао да се предухитри спајање две непријатељске војске.

Чим су Бугари стигли до леве обале реке Струме и утвр- 
дили се у место Землн, почели су да пљачкају по околини. 
Кратъ Стефан je подигао свој логор на узвишици северно од 
Велбужда, и ту je очекивао да стигну одреди српске властеле 
који су се кретали према бугарској граници. Када je увидео ка- 
ко je бугарска војска растурена и да се дала у птьачку, кратъ 
Стефан Дечански je одмах постројио своју војску у борбени 
поредак и 28. јула 1330. године наредио je напад. То je толико 
изненадило Бугаре да нису успели с друге стране ни да се рас- 
пореде за одбрану. У напад су први пошли српски коњаници 
и тешки оклопници. После првог јуриша наступали су војни- 
ци са коптьима и стрелама. Већ на самом почетку битке, Срби 
су тако разбили Бугаре да ови нису имали времена ни да се са- 
беру од тако силовитог напада.

Бугарски цар Михаиле je и сам изазвао панику, видећи да 
своје војнике не може да распореди за борбу. Убрзо je бугар
ски вођа почео да бежи са бојног потьа. Коњаници Стефана 
Душана стигоше бугарског цара, „убише га својим оружјем, и 
тако издахну”. Док су Душанови ратници са својих коња заси- 
пали кишом стрела бугарске војнике у бекству, млади кратъ 
Стефан Душан je ejaxao с коња и наредио да се тело бугарског 
цара покрије и однесе кратьу Стефану Дечанском.

Брат бугарског цара, Белаур, повлачио се са разбијеном 
бугарском војском ка изворишту Струме, уз њен горњи ток. 
Али Срби су и датье незадрживо гонили Бугаре, све док их ни
су натерали да затраже прекид борбе и склапање мира. То je 
учињено у селу Извору код Радомира. Срби су победили на 
свим деловима бојишта а Бугари нису више нигде пружали 
отпора. Кралъ Стефан Дечански није се погордио после побе
де над Михаилом Шишманом, већ je, по речима Даниловог 
ученика, дочекао тело мртвог бугарског цара са свим почасти- 
ма, слично као и Александар Велики када je победно персиј- 
ског цара Дарија и индијског цара Пора.

Данилов настављач описује како je Стефан Дечански раз- 
миштьао над својим мртвим противником о проментьивости
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овоземаљске славе. Заробљени бугарски војници замолили су 
српског краља да сахране свога цара и хришћански обележе 
место где им je владар пао. Краљ je на то пристао и наредио je 
да се сахрана обави у непосредној близини, у цркви Светог 
Георгија у манастиру Старо Нагоричино, задужбини краља 
Милутина. Свети Георгије Победоносац je сматран join од 
времена великог жупана Стефана Немање за помоћника у 
биткама с непријатељима српске државе. Уочи битке на Вел- 
бужду, краљ Стефан Дечански се дуго молио пред иконом 
Светог Георгија, обећавајући да ће икону украсити златом ако 
победа припадне српској војсци. Краљ je касније то обећање и 
испунио.

По речима Даниловог ученика, Стефан Душан „беше млад 
телом но велики ратоборац”. Његова властела из Зете и срп
ског приморја je учинила чудо од јунаштва и прва разбила не- 
пријатељске редове. Као посматрач битке, а можда и као њен 
учесник, Данилов ученик овако описује крај битке: „Та река 
Струма сва се изменила у крви, ј ep људи беху сасецани као и 
пољска трава ... јep бише трупови њихових телеса храпа зе- 
маљским зверовима, а н-ихова нечиста тела храна небеским 
тицама.”

Византијски цар Андроник III je само демонстрирао са 
својом војском на граници према Србији. Када je сазнао за по- 
раз Бугара у бици код Велбужда, он je одустао од даљих опе
ранда према српским границама. Главни циљ Андроника III 
био je да, после погибије цара Михаила Шишмана, заузме што 
више јужних области бугарске државе које су се граничиле са 
Византијом.

Сутрадан после битке на Велбужду, краљ Стефан je сазвао 
сабор властеле и нижег свештенства да би се прикупио ратни 
плен. Краљ je послао вести о победи архиепископу Данилу II 
и својој жени, краљици Марији. У тријумфалној поворци вра- 
ћали су се ратници с бојишта, па су са великом радошћу доче- 
кани и у Дечанима, где су се управо завршавали радови на 
крову и кубету цркве. Црквеним звонима објављивала се ве
лика српска победа. Храбри српски витезови су коначили у 
новим манастирским конацима, док je крал- у цркви приносно
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молитву и благодаренъ Господу за победу над Бугарима. Ве
лика радост се осетила и у Котору, када се појавио млади 
крал> Стефан Душан са својим убојитим оклопницима и 
стрелцима. Готово сви грађани Котора изашли су на улице, 
како би храбрим српским витезовима приредили величан- 
ствен дочек. Многи у Србији су тек тада схватили од коликог 
значаја je била победа у бици код Велбужда.

Краљева сестра Ана je враћена у Бугарску заједно са сво- 
јим сином Иваном Стефаном, који ће постати нови бугарски 
цар. Стефан Дечански je одбио понуду бугарских бољара који 
су га позивали да заузме положај цара Бугарске.

У Дубровнику се тек 14. августа сазнало за исход битке 
код Велбужда, када je у град дојахао српски гласник после 
двонедељног путовања, носећи радосну вест о победи српске 
војске. То je иначе био уобичајени временски рок за курире 
који су прелазили растојање од краљеве резиденције у Поро- 
димљи, крај Косова, до Дубровника за седамнаест дана. Тада 
je дубровачко Велико веће једногласно закључило да се краљу 
Рашке краљевине пошаље свечано посланство са честиткама 
за победу над царем Бугарске.

Крал- Стефан Урош III Дечански je сазвао сабор августа 
месеца 1330. године, о којем се говори у трећој Дечанској по- 
вељи: „Аз грешни и недостојни раб Христов, Стефан Урош 
Трећи, Богом помиловани крал, всех српске и поморске зе- 
мље, сабрах збор српске земље архиепископа и епископа и 
игумана и казнаца и тепчија и војвода и слуга (властеличића) 
и ставилца (управника двора) и договорих се с њима и примих 
благослов от господина ми и отца архиепископа Данила и 
всех епископа и всех игумана и приложих храму овом и као 
исповест издах хрисовулу у дому крал-евства ми у Породи- 
мљи. Победи се цар бугарски с његовом силом. Против њему 
изађох са сином, младим краљем Стефаном (Душаном) и са 
свом властелом крал-евства ми и цара Михаила убих и понос 
његов победих и разбих на месту Велбужду.”
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XXIV

ТРИ ПОВЕЉЕ 
КРАЉА СТЕФАНА УРОША III

Сигурно je да су три хрисовуље краља Стефана Уроша III 
најзначајније средњовековне српске повеље, јер се од свих са- 
чуваних ћирилских докумената у њима осећа, поред црквено- 
словенског, и велики утицај српског народног језика. Краље- 
ва писарска канцеларија окупљала je велики број учених дија- 
ка који су састављали повеље под руководством христољуби- 
вог владара. Данилов настављач je, говорећи о повељама Сте
фана Дечанског, записао: „Постави божаствено и законополо- 
жно утврђење свога рукописа да буде непоколебимо и после 
његове смрти, састави хрисовуље у којима су сви приноси и 
дарови његови, и прилози у селима и другим осталим њего- 
вим прилозима и о уставу и давању цркве те са сваким утвр- 
ђењем састави што je нетакнуто и до садањега дана.”

Поред житија која су саставили Данилов ученик и Григо- 
рије Цамблак, дечанске хрисовуље представљају најважније 
историјске изворе за упознавање владавине светог српског 
краља Стефана Уроша III. Најдужа дечанска повеља пружа 
више података о овом времену него иједна друга средњове- 
ковна хрисовуља.

По мишљењу Павла Ивића и Милице Грковић, „материјал 
у Дечанским хрисовуљама (познате у три верзије) исписан у 
размаку од по неколико година — драгоцен je за многе научне 
дисциплине.” За политичку историју, то су пре света аутен- 
тични документа о оснивању једног од најзначајнијих срп- 
ских манастира, о његовом статусу и поседима. У уводу и за- 
кључку се описују најважнији догађаји из те епохе, као што су 
Стефанов сукоб са оцем, краљем Милутином, ослепљење, чу
десно Стефаново прогледање и битка на Велбужду, која je 
описана непосредно после битке.

У једној од повеља, краљ Стефан каже да je хрисовуља пи
сана „у дому краљевства ми у Породимљи”, месту које je у
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историјској науци идентификовано као Неродимље на јужном 
рубу Косова. У студији „Немањићке престонице” (Глас СКА 
88, Београд 1911, 26) Стојан Новаковић je записао да je Неро- 
димља једна од престоница као што су били Рас и Пауни. Сто- 
јан Новаковић je у богатом историографском раду често кори- 
стио материјал из дечанских хрисовуља. Тако je и једна од нај- 
познатијих Новаковићевих студија о српском селу заснована 
првенствено на материјалу из дечанских повеља. У приказу 
српске културне историје и Константин Јиречек се неретко 
позива на хрисовуље краља Стефана Уроша III. Упркос знача- 
ју ових драгоцених писаних споменика „језик повеља у доса- 
дашњој научној литератури je недовољно проучен”.

Када се сагледа живот манастира Високи Дечани кроз ве- 
кове страдања, наилази се на податак да je његово пропадање 
почело одмах после Косовске битке, када je кнегиња Милица 
учинила све да поврати „раније отета села која су уписана у 
хрисовуљи првог светог ктитора, заједно са свим имањима 
уколико се налазе у нашој држави”. Чак су и турски султани у 
својим ферманима потврђивали манастирске привилегије и 
кажњавали оне који би се дрзнули да од Дечана узимају порез.
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XXV

ДЕЧАНСКИ ЖИВОПИС

Када се вратио из Велбушке битке, краљ Стефан je желео 
да што пре в иди колико je фресака урађено у Дечанима за вре- 
ме његовог одсуства. Дечански сликари су показали фреске 
које су биле насликане у кубету цркве, као и скице оних фре
сака које je тек требало урадити. Живопис у манастиру Деча- 
нима je врло дуто рађен, чак преко петнаест година, а за жи
вота Стефана Уроша III и није био завршен. Храм у Високим 
Дечанима je по броју очуваних фресака један од најбогатијих 
у Европи. У припрати цркве налази се монументална компо- 
зиција лозе Немањића, у славу краљевске династије, почев од 
Стефана Немање па до цара Уроша. Ликови краља Стефана 
Дечанског и његовог сина Душана изражајније су одсликани 
у односу на фреске породичне лозе у Пећкој патријаршији и у 
Грачаници.

Дечански живопис има преко хиљаду композиција на ко- 
јима се излаже садржај Библије. Најстарије фреске су у купо- 
ли храма и на њима се приказује Христос Пантократор, коме 
je црква и гтосвећена. Ту je и цела небеска Литургија, а испод 
ње, у тамбуру куполе, налазе се монументалне фигуре проро
ка, док су у нижим зонама композиције дванаест великих хри- 
шћанских празника. Затим следи циклус из Христовог живо
та, са 21 композицијом, и његове параболе у 11 сцена. Богоро- 
дичин живот je приказан на истакнутом месту у храму, као и 
приче Соломонове, књиге пророка Данила са старозаветним 
сценама, Страшни суд и сцене литургијске садржине: живот 
Светог Јована, живот Светог Николе, живот и чуда Светог Ди- 
митрија Солунског, васељенски сабори, живот и мучеништво 
Светог ГеоргиЈа. Да би све то „испричали”, сликари су прика- 
зивали призоре из свакодневног живота. У циклусу о постан- 
ку света и животу првих Адамових потомака, представљени 
су пастири, ратари и зидари док раде, што je у српском сред- 
њовековном сликарству прави изузетак. Исцељења болесника
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од разних болести приказана су у циклусу Христовых чуда. 
Пре него што je споља завршен храм, неимари су саградили 
болницу у коју су били смештени и рањеници са велбушког 
бојишта. Њима je посвећена велика пажња и огромна љубав, 
што се види и на дечанским фрескама.

Рад на изради фресака настављао се ужурбано, али се он 
не одликује хомогеношћу подједнаке уметничке вредности 
због мноштва сликара. На дечанском живопису огледа се сна- 
жан утицај цариградског класицизма. На nojединим фрескама 
има и изузетно продуховл-ених ликова, који делују меко и 
скоро нестварно. Српски средњовековни сликари су стварали 
фреске надахнути j аким утицајима и византијске и италијан- 
ске сликарске школе. На граници између Истока и Запада, 
српски мајстори су били под благотворним утицајем оба све
та. Манастири Студеница и Високи Дечани најбољи су при
мер за то. Историчари уметности су указали на хуманистички 
характер сликара из Болоње, који су стварали у Задру и врши- 
ли утицај на сликаре у Студеници. Сликарска решења визан- 
тијске школе огледају се највише „у коректном цртежу, ве- 
штини компоновала и богатом колориту”. Под двоструким 
утицајима, српска уметност je заблистала својеврсном ориги- 
налношћу у свим храмовима из прве половине XIV века, а по- 
себно у Дечанима. Сликари који стварају у првим деценијама 
XIV века у Дубровнику и у Котору представљали су узор де
чанским мајсторима.

Од 1313. до 1350. године спомиње се, као нарочито угле
дан сликар у Дубровнику, мајстор Михаиле из Болоње. У исто 
време, у Котору ствара велика трупа грчких мајстора. Ту je 
живео чувени сликар Никола Грк, који je радио 1331. године у 
которској цркви Светог Трифуна. Іедан од грчких сликара из 
приморја био je и „грешни Срђ”, који je међу дечанским ауто
рима j едини познат по имену. Историчари уметности су пре- 
познали руку „грешног Срђа” у сценама стварања света, у 
причама о Адаму и Еви, Каину и Авељу, а посебно у циклусу 
посвећеном животу Светог Димитрија Солунског. У фрескама 
на којима се приказује Христово рођење, Срђ највише подсе- 
ћа на болоњске минијатуристе, док у циклусу о Светом Дими-
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трију слика детаље латинског порекла, посебно у сцени када 
Свети Димитрије спасава Солун од непријатеља. Ha тој фре- 
сци исликана je у позадини западњачка архитектура. Тако 
„Солун византијски” има у средишту града романски звоник. 
Мајстор Срђ слика романску Катедралу по узору на цркву у 
Котору, палату комуне, општину са лођама и великом кулом 
у средини, која je у врху овенчана зупцима као тврђава Мин- 
чета у Дубровнику.

У манастиру Високи Дечани сачуван je велики број икона 
Христа и Богородице, од којих je Богородица Умиљеније јед- 
на од најлепших српских икона. Она се налази на прегради 
пред централним олтаром. Сматра се да je ову икону радио не- 
ки домаћи сликар, ј ер се разликује од оних које су насликане 
у духу класицизма из доба Палеолога. На поменутој икони je 
изваиредно приказана осећајност мајке, Пресвете Богородице, 
и умиљати израз детета, Христа к oj и се у мајчином загрљају 
ослања на њен образ и ручицом се придржава за њену мара- 
му. У најдужој дечанској повељи, краљ Стефан Урош III наво
ди да je дечанској ризници приложио иконе, оковане златом и 
сребром, часне сасуде, кандила, епитрахиље и „сваке друге 
красоте”.

Осим оригиналног портрета краља Стефана Дечанског из 
цркве Свете Богородице Љевишке, у Дечанима се налазе чети- 
ри краљева портрета. На једном од њих, Стефан приноси мо- 
дел своје задужбине Христу, а на глави има круну, налик оној 
са фреске са лозом Немањића у дечанској припрати. Портрет 
je израђен у двобојној мермерној оплати, „многоразличне 
мраморе”, како каже Данилов ученик. Испод портрета су ис- 
писане речи молитве коју Стефан Дечански упућује Христу. 
Српски краљ моли Спаситеља да му помогне у часу Страшног 
суда. Овај портрет je настао приликом проглашења Стефана 
Дечанског за светитеља, када су његове мошти нађене у цело
сти, и када су пренете из каменог саркофага у дрвени кивот.

У другој половини XVI века, зограф Лонгин je обогатио 
дечанску сликарску ризницу изузетно вредним иконама. Овај 
знаменита сликар je израдио битку на Велбужду према жити- 
ју светог краља Стефана Дечанског, које je саставио у XV ве-
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ку Григорије Цамблак. У Дечанима се чува и најстарији крст 
Светог Саве, који je, по предању, архиепископ Сава Немањић 
донео из Іерусалима. Стефан Дечанскије дао да се тај крст об
ложи сребром и златом. Постоји и крст цара Душана из 1348. 
године, на коме пише „Цар свих србских и поморских и гре
ческих земљах” Дечанска ризница садржи и многе друге дра- 
гоцености које се на дан празника светог краља показују по- 
сетиоцима, али je сигурно најрадоснији духовни доживљај це- 
ливање светитељевих моштију.

107



XXVI

ГРАД КОТОР

У време зидаша Дечана, готово сви которски мај стори, 
градительи, зидари, клесари и златари су напустили Котор и 
преселили се у околину манастира, да би започету цркву до- 
вршили и украсили. Око самог манастира, годинама се шири
ло велико градилиште которских неимара.

Како je изгледао Котор у то време? Изнад самог бококо- 
торског залива, усред Боке „невесте Јадрана”, могао се угле- 
дати град којег je красила стара тврђава из доба процвата Ви- 
зантијског царства. То je познати которски „Акрувиум” У 
време краља Стефана Уроша III, град je био опасан високим 
зидинама, подигнутим ради одбране од напада са копна и мо
ра. Градски простор je имао облик равнокраког троугла, чија 
je основица лежала дуж реке Шкурде а зарубльено теме се сво
дило на Гурдићу. Западна страна се простирала до морске 
обале која je запљускивала зидине, док се неточна страна на- 
лазила испод брда Крепис.

Најстарија четврт града, Гурдић, била je највише прити
снута зидинама. „Град je имао око шест до седам стотина ку- 
ћа, камених и дрвених” које je видео и епископ Гијом Адам. 
На малом простору, куће су биле тесно збијене. „Град je имао 
троје великих врата, осим малих која су водила ка тврђави.” 
Северна врата су лежала на реци Шкурди, док су јужна била 
над мостом Гурдића, а на самој морској обали су западна вра
та. Северна и јужна врата града спајала je врло дуга улица ко- 
ja je град делила на два неједнака дела. Горњи, мањи део ус- 
пињао се уз брдо Крепис, а доњи део града се простирао дуж 
равне обале. У главном делу града уздизале су се палате и ма
ше куће од камена. Ту су становали племићи, страни и дома- 
ћи трговци, занатлије, свештеници, градски службеници, ле
кари, апотекари и нотари. Једна од маших уздужних улица во
дила je од северних ка западним вратима, преко трга Светог 
Луке. Једна од важнијих улица била je и она к oj а je ишла иза
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катедрале Светог Трифуна, преко трга на коме се често одр- 
жавао скуп Великог већа. Пред северним вратима града се на- 
лазио мост преко реке Шкур де, на којој je било неколико во- 
деница за млевење жита. Иза тог моста пружали су се обрађе- 
ни вртови и виногради. Преко реке Шкурде налазиле су се цр- 
ква Светог Срђа, црква Светог Духа, која je имала и малу бол- 
ницу за сиромахе, и црква Светог Николе, изграђена још у 
време краљице Јелене Анжујске. Ктитори ове цркве били су 
чланови породице Балдвини, чији je потомак био један од пр- 
вих протовестијара код пара Душана. Документ о подизању 
цркве Светог Николе писао je Тома из Ферма, которски нотар 
и први познати учитељ которске градске школе, из које ће 
убрзо израсти прва класична гимназија на српском приморју. 
Над самим извором реке Шкурде налазио се доминикански 
манастир Светог Николе, задужбина Душановог протовести- 
јара Николе Буће. Највероватније je и фра Вита учествовао у 
подизању ове задужбине чувене племићке породице Бућа.

Унутар града, крај северних врата je била стара црква 
Свете Марије, обновлена 1221. године, у време владавине 
краља Стефана Првовенчаног. Иза олтара цркве Свете Мари- 
je смештена je зграда најстарије которске апотеке, вероватно 
и најстарије у нашој земљи. Идући од цркве Свете Марије ка 
западним вратима града наилази се на палату породице Бућа, 
на којој се и данас могу видети велики декоративни прозори и 
довратници у романско-готском стилу. Наспрам Бућине пала
те налази се црква Светог Луке, саграђена око 1195. године у 
време „владавине великог жупана Стефане Немаіье и његовог 
сина краља Вукана”, како je записано на првобитном натпису. 
Црква Светог Луке je, према најновијим истраживањима, 
слична цркви Светог Ђорђа у старој Рибници и цркви Светог 
Михаила у Стону, док je велики број православних храмова 
рашке архитектонске школе саграђен по узору на ову котор- 
ску цркву. У близини цркве Светог Луке у Котору je и црква 
Светог Михаила, која je подигнута 1166. године, да би у XIV 
веку била преправљена.

Мала црква Светог Мартина се спомшье често као бене- 
диктинска, из доба фра Вита. То je данашња црква Свете Ане,
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мајке Пресвете Богородице, која подсећа на цркву Светог Лу
ке. Са горње стране улице на Крепису налазила се црква Све
те Марије Магдалене и црква Светог Бенедикта, на којој су ра- 
дили которски мајстори Петар Которанин и Драгош Баранин.

На супротној страни, с догве стране улице на Крепису, уз- 
диже се катедрала Светог Трифуна, најмонументалнија котор- 
ска грађевина и најстарија катедрала наших приморских гра- 
дова. Грађена je 1166. године у романском стилу. У њој се чу- 
вају мошти Светог Трифуна, хришћанског мученика из Фри- 
гије, који je пострадао за време цара Декија. За 809. годину, 
када су мошти Светог Трифуна пренете у стару которску цр
кву, традиција везује настанак братовштине бокељских мор- 
нара. У време владавине кратка Стефана Првовенчаног, годи
не 1227. глава Светог Трифуна je пренета из Цариграда у Ко
тор. У цркви Светог Трифуна се налазе многе драгоцености, 
распеће које je приложила краљица Јелена Анжујска, као и 
златни крст краља Стефана Дечанског, донет са Велбужда и 
дариван Которанима после победе над Бугарима. Цркву Све
тог Трифуна живописали су грчки сликари, пре него што су 
започели са живописаньем Дечана. Архитектонске мотиве из 
ове цркве пренео je фра Вито Которанин приликом зидања и 
украшавања олтарске трифоре и капитела мермерног иконо
стаса у Дечанима.

Идући од трга Светог Трифуна ка западним вратима, крај 
градских зидина, налазила се црква Светог Николе, при којој 
je било седиште братовштине бокељских морнара. Ктитор ове 
цркве био je Трифун Бућа, познати дипломата краља Стефана 
Дечанског. По жељи српског краља, цркву Светог Николе су 
живописали грчки сликари.

Изван градских зидина на Гурдићу, налазила се црква Све
те Марије, чији je опат био фра Вито. У истом крају био je и 
манастир Светог Фрање Асишког, монашка заједница „мале 
браће”, од којих су многи били неимари манастира Високи 
Дечани.
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XXVI

САМОУПРАВА У КОТОРУ

Територију Котора су обухватале многе општине у непо- 
средној близини града и сеоска насеља: Доброта, Пераст, 
Стрп, Костаница, Ђурићи, Прчањ, Столив, Ластва, Богдаши- 
ћи, Тиват, Превлака, Луштица, Грбаљ, Кртоли, Љешевићи и 
Лединац. На том простору, проширеном у време Српског 
царства на Баошиће и Крушевицу, налазио се метох право- 
славног манастира Светог Арханђела Михаила на Превлаци и 
метох римокатоличког манастира Светог Ђорђа на острву 
пред Перастом.

Котор je вековима имао аутономију као и сви приморски 
градови. Када су Немањићи владали зетским приморјем, град 
Котор je имао већи степей самоуправе у односу на Бар, Улцињ 
и Будву, а которска велика општина пред ставив ала je посебно 
правно подручје. Сматрало се да Котор заслужује статус сло- 
бодног града због улоге коју je имао у културном, привредном 
и политичком погледу. У ово доба, Котором су управљали 
правници према „обичајном праву”, традицији и према одред- 
бама Статута који je сачуван у три рукописна примерка. Први 
сачувани преписи потичу из 1301. године, а касније су неке 
одредбе из Статута града Котора уграђене у Душанов зако- 
ник. Слично као и у Дубровнику, највишу законодавну власт 
у граду Котору имало je Велико веће, које се помиње још 
1124. године. Которска управа je била демократскија од ду- 
бровачке, па се перед властеле у већу помињу пучани и углед
ни грађани. У доба цара Уроша (1355—1371), посебним пропи- 
сом je предвидено да у законодавно тело може ући само вла- 
стела. Седнице Великог веба су одржаване у великој општин- 
ској дворани а председавао им je кнез града Котора. У летњем 
периоду, чланови Великог већа су се окупљали на тргу Светог 
Трифуна, уз пуно учешће народног збора који je санкциони- 
сао важније одлуке. Тако je 19. октобра 1327. године био одр- 
жан народни збор на којем су грађани изабрали два главна вој-
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на заповедника, поверавајући им пуну војну службу. Можда 
су овакви зборови одређивали и учеснике за битку с Бугарима 
на Велбужду. Сваке године на Ђурђевдан, Велико веће je би
рало чланове Малог већа, по три судије и друге службенике у 
општини.

Мало веће се помиње већ у првим одредбама Статута из 
1301. године, а изгледа да je постојало и раније. У састав Ма
лог већа улазило je 12 чланова који су полагали заклетву пред 
кнезом. Он je стајао на челу као највиши представник града. 
Управно-извршну власт у Котору чинили су кнез, судије и 
Мало веће. Кнез je биран на две или више година али je касни- 
je, за време државне самосталности Котора од 1391. до 1421. 
године, могао да влада, као и у Дубровнику, само месец дана.

За време Немањића, которског кнеза je постављао српски 
крал-. У овом раздобљу кнез није боравио стал но у Котору, па 
je зато имао свог заменика или под-кнеза (вице-комес). У вре- 
мену када се спомиње фра Вито, под-кнез je био Гојислав. У 
састав суда су улазили кнез или вице-комес и тројица судија. 
Статут je прописивао да судите имају „владати и управљати 
градом добро, верно и паметно по директивама Малог већа”. 
За судије су бирани најугледнији и најискуснији грађани који 
су понекад били и у дворској служби код српског крал-а. Од 
1326. године па у наредних десет година, судије су били кра- 
љеви протовестијари (министри финансија) Трифун и Михай
ло Бућа и Паскоје Васиљевић. Нотар je водно општинску кан- 
целарију. Од 1326. до 1337. године променило се пет нотара, 
два Которанина и три Италијана. На уговоре града Котора с 
другим градовима стављан je печат. Најстарији сачувани пе- 
чат je на уговору између града Котора и Дубровника из 1279. 
године о утовару и истовару робе с прекоморских бродова. По 
речима Константина Јиречека, Котор je био први српски трго- 
вачки град, што потврђују и писани споменици.

Котор je имао своје бродоградилиште, своје бродове и 
бродоградитеље. У првој половини XIV века помиње се десе- 
так једрењака, од којих je највећи „Свети Марко” Трифуна Бу- 
ћа, чија се вредност процењивала на 540 златних перпера. Три 
главна трговачка караванска пула повезивали су Котор са тр-
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говима и рудницима у Србији. Которски главни тргови су би
ли у Оногошту (Никшићу), Скадру, Пећи, Призрену и Хочи. 
Само од призренске царине манастир Високи Дечани je доби- 
jao 500 перпера годишње. Которани су се нарочито истирали 
као даровити привредници и вешти финансијери. У народу je 
зато и остала изрека: ,.Цар даје, али Бућа не даје.”

ИЗ



XXVII

ПОСЛЕ ВЕЛБУЖДА

Бугарски великаши на челу са Белауром, братом бугарског 
цара Михаила, дошли су после пораза код Велбужда са спу- 
штеним заставама и многим драгоценостима да понуде срп- 
ском краљу Стефану Урошу III власт над Бугарском, пошто су 
остали без свога цара и владара. Стефан Дечански je то досто- 
јанствено одбио, противећи се вољи српских велможа који су 
намеравали да задобију што већи ратни плен. Српски краљ je 
искористио своју надмоћ тако што je на престо Бугарске вра- 
тио своју сестру Ану и шепот малолетног сина Ивана Стефа
на. Супротно захтевима српске властеле, Стефан Дечански 
није хтео да се меша у унутрашње уређење Бугарске, jер je 
имао довольно драгоценог искуства и државничке мудрости. 
Због изузетне владарске величине и даровитости, стари срп
ски писци су га поредили са Александром Великим. Велико
душност и милосрђе Стефана Дечанског изазвали су протесте 
и негодоваша у српској војсци. Да би мало стишао своју вла- 
стољубиву властелу, жельну освајачких похода и ратних тро- 
феја, он je са једним делом војске пошао према византијској 
граници у нова освајања. Чим je чуо вест о српској победи код 
Велбужда, византијски цар се повукао из Македоније, што je 
омогућило српском краљу да врло лако освоји Велес, Просек, 
Штип, Чрешће и Добрун.

Стефан Дечански je у једној од повеља из 1330. године, у 
септембру, поменуо освајање Велбужда. Поводом те победе, 
краль Стефан потврђује имаша обновльеном манастиру Светог 
Николе у Орехову и прилаже му многобројна села и метохе. 
На крају повеље je записано: „Верни и самодржавни краль 
Стефан Урош всех српској земльи и поморској и овчеполвској 
и велбужској.” Повельа се чува у манастиру Хиландару, у нај- 
богатијој ризници српске средшовековне историје.

На месту изнад Велбужда, где je провео ноћ уочи битке, 
краль Стефан Дечански je заједно са својим сином Душаном
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подигао цркву Светог Спаса. Баш на том месту српски крал, 
се утаборио и одатле je управљао војним операцијама. Дани
лов ученик тврди да je крал, Стефан Урош III активно учество- 
вао у бици, устремљујући се копљем на непријатељску заста- 
ву.

Млади крал, Стефан Душан показао je велику храброст и 
изванредан војнички таленат у току битке код Велбужда. Чак 
и не много наклоњен Србима као „шизматицима”, Филип Ме
зьер пише за Душана да je био „већи од свих људи на свету 
свога доба”. А Данилов настављач овако види Душана: „Кра- 
сан je био изгледом лица и дивном добротой тела свог мимо 
многих синова људских, а тако рећи страшан непријатељима 
својим и свима околним владарима за дивљење.” Овај опис 
Душана као ратника, у делу Даниловог ученика, одговара сли- 
карском портрету пара Душана, као младог човека у пуној 
ратничкој снази, из манастира Леснова.

Слично као што je прославио светог краља Стефана 
Уроша III и младог краља Душана, Данилов настављач се ди- 
вио јунаштву и мудрости свога учитеља, архиепископа Дани
ла II. Састављајући житије овог христољубивог црквеног ар- 
хијереја, Данилов ученик je посебно истакао улогу архиепи
скопа Данила у одбрани манастира Хиландара од Каталанске 
компаније. О њиховој варварској најезди Данилов ученик je 
записао: „И једни почеше сећи врата на граду славнога мана
стира Хиландара, други опет разбијаху градске капије, хотећи 
да продру у нутра. Стреле што пуштаху ови безбожници раз- 
бијаху градске капије, хотећи да продру унутра. Стреле што 
пуштаху ови безбожници падаху као киша, трубе им грмљаху, 
и сви у један глас клицаху, јурећи напред.” О неустрашивости 
свога учитеља, Данилов настављач говори следећим речима: 
„А овај мој господин, јуначка душа, непоколебљиво издржа у 
том љутом боју и са својима који су уза њ били гледаше као 
незлобиво јагње на тај покољ, тако да сам се дивно његовој 
издржљивости, његовој трпељивости у болести, његовој мир- 
ноћи у молитвама и његовом подношењу безмерне глади и 
жеђи, као да би у туђем телу био. Jep се јуначки борио с без- 
божницима од j утра до мрака ... вапијући из дубине душе
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ономе који га једини могаше спасти, речима: „Боже, види ка- 
ко нечастиви народи дођоше на достојање твоје, како ти оскр- 
навише свету цркву... А ови пакосници видевши да лако не 
могу ући у град, уседоше на коње и одоше пуни срцбе и Пу
тине, претећи овоме блаженоме да Бе се опет вратити да с 
н>им сврше.” Са мало речи открива нам се владика Данило, 
бранилац Хиландара, за којег шегов ученик каже како je имао 
„савршен дар да говори китњасто и разнолико”, а у ратним не- 
даћама „пролажаше здрав и читав”. У великим искушењима и 
невољама које су задесиле Хиландар, владика Данило je пока- 
зивао сналажљивост и прибраност: „Овај мој господин посла 
веште људе који се прокрадоше до мора, и купивши једну ла- 
ђу, пуну пшенице, донесоше je у манастир.” Осим сналажљи- 
вости, храбрости и мудрости, архиепископ Данило II je заду- 
жио српски народ и својим вештим пером. Оставио je житија 
о краљу Урошу I, и његовим синовима, краљевима Драгутину 
и Милутину, њиховој мајци краљици Јелени Анжујској, архи- 
епископима српским Арсенију I, Јоаникију I и Јевстатију I. 
Стефан Дечански je препознао велики број дарова који су кра
сили архиепископа Данила и благодарећи томе поверио му 
најодговорније дужности и послове у српској држави, а посеб- 
но у изградњи манастира Дечани.
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XVIII

ПОСЛЕДЊА ДРАМА

Најбољи доказ да су краљ Стефан Дечански и млади крал. 
Душан живели у слози, после сјајно извојеване победе у бици 
код Велбужда, јесте податак да je у то време почела изградња 
њихове заједничке задужбине, цркве Светог Николе у Дабру, 
у Бањи код Прибоја. Црква Светог Николе je грађевина сред- 
њих димензија, а сполашња припрата има кубе, што je потпу- 
но нова појава у архитектури XIV века. Вероватно je и овде 
архиепископу Данилу II поверен надзор над градњом цркве.

Почетак драме у односима између оца и сина као да je из- 
макао пажњи архиепископа Данила који je као искусни др- 
жавник и дипломата, попут Светог Саве раније мирно завађе- 
ну браћу, краљеве Драгутина и Милутина. Узроке сукоба из- 
међу крала Стефана Дечанског и младог крала Душана наво- 
де Данилов наставлач и Нићифор Григора, али су у исказима 
противречни. Непријателство између оца и сина подстицала 
je српска властела, тражећи нестрпливо повод за нова осваја- 
ња према Византији. Крал Стефан Дечански противно се те- 
жњама властолубивих српских велможа и прекоревао свог 
сина због непокорности и пристајања уз властелу.

Чим je обавештен о освајачким намерама зетске властеле, 
стари крал je одмах кренуо са својом војском према Скадру, 
где се налазио двор младог крала Душана. Данилов ученик 
описује како je стари крал до те мере био гневан, да je дозво- 
лио својој војсци „многе пакости”, да почупа властеоске вино
граде, посече воћњаке из корена и разруши Душанов двор. 
Угледавши очеву војску, млади крал Душан je пребегао на 
другу обалу реке Бојане и остао „ту стојећи са својом власте- 
лом и са неким делом своје војске”. Данилов наставлач тврди 
да je крал Стефан Дечански обећао своме првенцу да ће M 
„дати и до пб државе свога кралевства и имања славе своје”. 
Стефан Дечански je слао поруке Душану, да му дође на ноге 
као послушан син, али овај то не хтеде учинити. Ситуација на
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реци Бојани била je иста као она пре 17 година, када je краљ 
Милутин призивао сина „слатким речима”. Памтио je Душан 
гнев свога деде и очево ослепљење, па je због тога и страхо- 
вао да се суочи са старим краљем. Душан je слао своме оцу 
смирене одговоре, али никоме од очевих поклисара није веро- 
вао нити се предавао. Наклоњен младом краљу, за време чије 
владавине je и саставио житије краља Стефана Дечанског, Да
нило млађи говори како je Душан мудро опомињао и подсећао 
на минула времена свога оца: „Сети се, господару мој и оче, 
да си многе напасти и искушења примио, и нико те не избави 
од њих до j едини Бог ... Koj ом злобом разљутих тебе, мога до- 
брога хранитеља?”

Половином априла 1331. године дошло je ипак до измире- 
ња оца и сина, да би се после тога Стефан Дечански упутио у 
централне делове Србије, док je Душан кренуо у Требиње. 
Помирење je било краткотрајно, јep већ после три месеца об- 
новише се непријатељства. По речима Даниловог настављача, 
Стефан Дечански je „омрзнуо сина савршеном мржњом”, због 
чега je Душан одбијао да се одазове очевом позиву, верујући 
да се стари краљ „спрема на моје заклање за никакву криви
ну”. Многи историчари су покушавали да објасне разлоге због 
којих je краљ Стефан Дечански стално позивао свог сина Ду
шана поручујући му: „Хоћу да се ускоро нађеш преда мном... 
а ако ме не послушаш, то те чекану многе напасти.” Претпо- 
стављали су српски историчари XIX и XX века да je Стефан 
Дечански намеравао да искључи из наел eh а свог сина Душана 
и уместо њега постави свог шестогодишњег сина Симона-Си- 
нишу, или да je стари крал, био под великим утицам ем своје 
друге жене, Марије Палеолог, која се бојала за судбину Ви- 
зантије због нарасле моћи српске властеле у Зети и њеног екс- 
понента, младог краља Душана. Сигурно je да крал, Стефан 
Урош III, захтевајући синовљеву послушност, није желео зло 
младом краљу, већ се трудно да га одвоји од ратоборних и сла- 
вољубивих српских велможа жељних освајања.

Душан je покушао да избегне сукоб и напусти Србију, па 
се својој ратоборној властели обратно следећим речима: „Бра- 
ћо моја вазљубљена и другови, ево видите велики рат непри-
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јатеља који се подигао на нас. Шта ћемо чинити? Бежимо од 
њега у стране народе да не погинемо превременом смрћу. Jep, 
ево, разумеете мота родитеља који се спрема на моје заклање 
за никакву кривицу”. Не одобравајући му, властела одговара: 
„Ми нећемо да идемо с тобом камо ти кажеш, у ту he народе; 
но ако хоћеш сам да избегнет такву смрт која ти je спремље- 
на, претеци дакле прво ти и уклони свој презир ... Зашто на
ши гробови да не буду у нашој земљи?” Уверавали су свог 
младог војсковођу да je боље да се остане у Србији, „него да 
се нађемо у туђој земљи као заробљеници или дошљаци”. За- 
тим су претили младом Душану: „А, ако нас не послушаш, ми, 
увешавши се код твог родитеља и уставши, ићи ћемо к њему, 
а тебе ћемо оставити у великој жалости и презиру.” Прича Да
нилов настављач о притисцима, наговарању и претњама ерп- 
ских велможа потпуно се слаже са описом држања Душанове 
властеле у делу византијског хроничара Нићифора Григоре. 
Византолог Георгије Острогорски још боље осветљава целу 
ситуацију: „Цео сукоб између Душана и Стефана Дечанског, 
Никифор Григора приказује као покрет властеле, незадовол,- 
не владавином старог краља.”

У сукобу измену краља Стефана Дечанског и младог кра- 
ља Душана врло значајну улогу играли су Дубровчани. Крал, 
Стефан Дечански je у новембру 1330. године тражио од Ду- 
бровчана неколико ратних лађа, док je млади крал, Душан 
тражио од дубровачке владе савете и помоћ у случају да га 
отац поново нападне. И једну и другу молбу дубровачки сенат 
je одбио и „краљеви су позвани да међусобно живе у миру”. 
После дугих преговора, у којима су сигурно и Дубровчани 
.учествовали, дошло je до привидног измирења. Maja 1331. го
дине, Душан je боравио у Требињу. Двор му je био у утврђе- 
ном градиру на врху Требиња. Тада je млади крал, позван од 
стране дубровачке владе да посети Дубровник.

Стефан Душан je кренуо из Требиња за Дубровник с ма- 
њом пратњом из редова властеле. Јашући на коњима пошли 
су рано ујутро, да би тек у подне стигли пред градску капију 
на Плочама. Пут који je водио од Требиња ка Дубровнику 
пролазио je кроз кршевите пределе, а излазак на море пружао
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je путнику величанствен призор. Издалека се могло видети 
острво Локрум, са својим бенедиктинским манастиром у сре
дний између два гребена, као и острвце Светог Андреје. Неда
леко од поменутих острва изненада би се указала панорама 
Дубровника, приморског града који je сијао чудесном лепо- 
том. Често су вође дубровачких каравана описивали своју не- 
исказану радост кад би од Требиња, јашући на премореним 
коњима од напорног пута, наједном угледали свој Дубровник. 
Клицањем су га поздрављали. Млади краљ Стефан Душан та- 
да je први пут угледао Дубровник.

У поворци која се кретала према градским зидинама био je 
и дубровачки посланик, у својству водича, како би објаснио 
српском принцу положај свих тврђава које се виде издалека. 
Краљевска свита д oj ахала je пред југоисточна врата и ту je 
млади краљ свечано дочекан, пуцњавом из прангија и звони- 
ма са градске катедрале. Српске велможе на челу са Душаном 
најпре су ушли у цркву, да би благодарили Богу што су здра
во стигли. Испред Кнежевог двора, Стефана Душана су доче- 
кали дубровачки кнез и чланови Великог и Малог већа. У ду- 
бровачкој катедрали младом краљу су показали мошти за- 
штитника града, Светог Влаха, чије су руке биле опточене 
сребром.

Будући српски законодавац je био посебно импресиони- 
ран натписом на кипу Правде при улазу у дворану Малог ве- 
ћа: „Moj je врховни закон да штитите свачије право.” У Кне- 
жевом двору, Стефан Душан je обишао свечане просторије од 
којих je највећа била дворана Великог већа, као и седиште 
конзула „који суде у грађанским споровима и судија који ка- 
жњавају за кривична дела”. Љубазни домаћини показали су 
му и канцеларију латинских, италијанских и словенских писа- 
ра, а видео je и тамнице у подруму двора за ухапшене пре
ступнике и складиште оружја за одбрану града.

Од цркве Светог Влаха, која je била у изградњи, пружала 
се велика Плаца (данашњи Страдун) поплочана опекама. Са 
стране дуж Плаце налазиле су се јавне и приватне з граде, ве- 
ћином изграђене од камена мада je било и дрвених. На крају 
Плаце налази се црква Светог Фрање Асишког, у чијем двори-
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шту „расте ловор и наранце” са студенцем, извором питке во
де. Дубровник je био пун цистерни, jер je оскудевао са пија- 
ћом водом која je свакодневно допремана из оближшег места 
Млини, у бурадима натовареним на дубровачке барке.

Српску властелу je изненадило како све жене у граду иду 
улицом покривене главе, j ер су у Србији прихваћени византиј- 
ски обичаји по којима су жене ишле откривене главе с разним 
украсима у коси. Млади краљ и његова пратња свечано су 
примљени у граду, поздрављени истим славенским језиком, 
што je био join j сдан доказ о блискости и пријатељству Срба 
и Дубровчана. Душан je гледао да у Дубровнику нађе уточи- 
ште уколико би га отац с војском опет потерао.

Страх од сукоба je био сасвим оправдан, j ер су ускоро из- 
биле распре између оца и сина, по причи Даниловог наставља- 
ча, „због необузданог гнева старог краља”. Стефан Дечански 
je непрестано позивао сина да дође као покајник пред њега, и 
овај најзад дошао: „... Пошто je овај богољубиви јуноша био 
у великој недоумици због таквих (очевих) речи ... а имајући 
једину вољу и хтење у телу ка животу и ка смрти” пошао je ка 
очевом двору са својим велможама. Али „не беше велика њи- 
хова сила, но мали неки број... а родитељ његов ... тада je био 
у овоме славноме двору Неродимље и нико се није надао ова- 
квом делу.” Када су стигли у близину Неродимља, Душан и 
његова властела започеше да опкољавају двор старога краља. 
„Пошто je настао велики вапај, овај његов родитељ, превисо- 
ки краљ, узјахавши свога коња побеже у град звани Петрич, са 
нешто мало своје властеле. У двору остави своју жену, благо- 
частиву краљицу са децом својом.” А Душан „христољубиви 
син његов узе у своје руке све његово богатство и славу, као 
даровано му од владике свију Христа. И опет уставши пође са 
својим војницима на град где беше побегао његов родителе и 
овај му се предаде.”

Када се појавио Стефан Дечански, син je пред њега пао на 
колена и поклонно му се, говорећи: „Оче, нека ми на ум не 
падне оно што си ти помислио да мени учиниш. Jep, ако си ти 
и смислио за мене зло, но Бог je са мном учинио на добро.” 
Стари краљ „сажали се тада гледајући на себи осуду гнева
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божјега која се догодила, и жалећи плакате горко.” Стефан 
Дечански се у овим тренуцима можда сећао празника Богоја- 
вљења „када je био венчан на краљевство у један дан са сином 
својим” који сада клечи пред њим, и „када je постао Стефан 
Богом помиловани и Богом просвећени краљ Урош Трећи, ка
да се веселио душом и телом као божаственом дару с вазљу- 
бљеним сином краљевства младим краљевићем Стефаном, и 
када се питао чиме да узврати Христу на том дару што га je 
подигао умртвљена да живи.” Пошто се млади краљ Стефан 
Душан посаветовао са својом властелом „би заповеђено да ро- 
дитељ његов буде одведен са женом и децом својом у славни 
град Звечан, и да се тамо чува док не учине неко измирење ме- 
ђу собой”. Док je краљ Стефан Дечански, заједно са краљи- 
цом Маријом и децом из другог брака, био заточен у Звечану, 
Душан je преузео краљевску власт у Србији. Свечано круни- 
сање je обављено на Малу Госпојину, 8. септембра 1331. годи
не, у Сврчину где се састао сабор племства и свештенства.

После двомесечног заточеништва у Звечану, под тајан- 
ственим околностима упокојио се у Господу крал- Стефан 
Урош III Дечански, на дан 11. новембра 1331. године. Његову 
смрт Данилов ученик je описао следећим речима: „Као што 
унапред указасмо, промислом Божјим, j ер нико не може побе- 
ћи од природне везе смрти, j ер нико, љубимци моји, не зна у 
који ће се дан душа разлучити од тела, када се нико није на- 
дао, овај благочастиви и христољубиви краљ Стефан Урош III 
предаде свој дуг Господу. И пренесено би н-егово часно тело 
од христол-убивог сина његовог Стефана (Душана) и положи
те га у његов манастир, у цркву Вазнесења, на месту званом 
Дечани. И ту лежи и до овога дана.” Постоје историјски изво- 
ри који у сасвим другачијем светлу приказују смрт крал-а Сте
фана Дечанског. Византијски историчар Нићифор Григора, 
савременик крал-а Стефана Дечанског, описао je следећим ре
чима драматичну сцену сусрета између оца и сина: „Затим 
они (великаши) без по муке су довели окованог оца пред си
на. Затим су га бацили у тамницу, изгледа против вол-е сина и 
на његову велику жалост. Он je пак ћутао и није могао да се 
противи навали множине, јер се бојао да и њега самог не за-
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деси нешто неочекивано.” Нићифор Григора пружа многе по- 
датке о моћи српске властеле, па каже: „Није пришло много 
дана када они (великаши) удавише оца у тамницу. И тако му 
спремише горак крај живота, противно оним слатким и срет- 
ним случајевима (победи на Велбужду) ал и сину начинише 
владу чвршћу и поузданијом.” Ову страшну вест прихвата и 
латински опат Гијом Адам који Стефана Дечанског и Душана 
назива најгорим именима, али хвали њихову земљу Србију, 
кроз коју je тих година пролазио. Утиске о Србији Гијом Адам 
je изнео у писму француском краљу како би га подстакао на 
рат и освајање Истока, па и те дивне земље коју поседују „та
ко слаб и опак владар као што je Стефан Душан”. Нићифор 
Григора и Данилов настављач приказују Душана као човека 
који je оруђе у рукама властеле.

У извештајима из овог времена и Дубровчани говоре о мо- 
ћи властеле, или како их називају „баронима Рашке земље”. 
Као веште дипломате, Дубровчани су одмах упутили Душану 
свечано посланство за његово краљевско крунисање у Сврчи- 
ну, али и друго посланство да би Стефану Душану изразили 
жалост због очеве смрти. Убрзо они шаљу и треће посланство 
како би задобили новог владара Рашке краљевине, који je био 
њихов стари познаник и радо дочекивани гост. Треће дубро- 
вачко посланство носило je богате дарове за кратка Душана и 
његове бароне. Дубровчанима никако није полазило за руком 
да склоне договор са Стефаном Дечанским око продаје Пеље- 
шца и Стона, и да утврде висину тзв. „стонског дохотка”. До- 
лазак на престо младог српског краља погодовао je Дубровча
нима, који су свим силама настојали да искористе догађаје у 
Србији за остварење својих интереса. У томе су посебно рачу- 
нали на услуге угледног Душановог властелина, Гргура Кур- 
јаковића, иначе Хрвата по пореклу. Сазнавши да Курјаковић 
ужива огромно поверење код кратка Душана, Дубровчани су с 
њим успоставили пријатељске везе рачунајући да ће „стонско 
питање” коначно бити повољно решено. Стонско питање je 
постало за Дубровчане кључно и они га у следећих годину да
на неће испуштати из вида. Одлуку о продаји Стона и Пеље- 
шца Дубровчанима, краљ Стефан Душан je донео јануара
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1333. године, када je објавио повељу о територијалним уступ- 
цима Дубровачкој Републици која je заузврат имала да плати 
8000 перпера и годишњи трибут од 500 перпера. Дубровчани 
су се обавезали да ће дозволити слободно богослужење пра- 
вославним хришћанима на Пељешцу, али су то одмах прекр- 
шили.

Крал. Душан назива себе у повељама „крал. Стефан”, док 
се име Душан јавл.а само у неколико писаних споменика а са
мо једанпут као Стефан Урош IV. Савременици га описују као 
човека изузетно високог раста, сразмерно развијеног и лепог 
лица, благе нарави и велике личне храбрости. Овај високи 
раст истакли су Грци код родоначелника династије, Стефана 
Немање, када су га војници цара Манојла Комнина спроводи- 
ли као везаног роба улицама Цариграда.
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XXIX

СРБИЈА НА ПОЧЕТКУ ВЛАДАВИНЕ 
КРАЉА СТЕФАНА ДУШАНА

Сведок и учесник драматичних догађаја у Србији у првој 
половини XIV века, архиепископ Данило II имао je истакнуту 
улогу и приликом смене на краљевском трону у ј есен 13 31. го
дине. Крунисање краља Душана у Сврчину, као и чинодеј- 
ствовање на опелу упокојеном светом краљу Стефану Дечан- 
ском, извршио je велики духовник и пријатељ српских краље- 
ва, писац хагиографија и христољубиви архиепископ који je 
током свог живота и архијерејства, суочен са огромним иску- 
шењима, ревносно служио цркви и држави.

Благодарећи светом краљу Стефану Дечанском и трудо- 
љубивом архиепископу Данилу II у Србији се повећао број 
православних Храмова. У ово време српска држава има и ве
лики број градова, и то оних са подграђем. Највећи су били 
Трепча и Приштина. Развитак градова и формирање градског 
становништва у феудалном друштву повезано je највише с 
развитком занатства. Захваљујући ковницама новца крај руд
ника, као што je Трепча, долази до развитка робно-новчане 
привреде. Трговина везана за село развијала се дотле већином 
робном разменом. Срби су највише Дубровчанима продавали 
пољопривредне вишкове, стоку, кожу, вуну, сир и восак, а од 
дубровачких трговаца најчешће су куповали занатске произ
воле. Као центар рударства на Балкану, српска средњовеков- 
на држава развија живе трговачке везе са Бугарском и Визан- 
тијом, а преко Котора и Дубровника и са земл-ама Медитера- 
на. Фреске из средњовековних манастира, а нарочито из Деча
на, сведоче о развијеним трговачким везама Србије са грчко- 
-византијским истоком. Тргови уз рударска насеља настајали 
су или као подграфа утврђеног града са стратегијским знача- 
јем, какав je имало Ново Брдо, или као Трепча, без икаквог 
утврђења. У градским насељима куће су биле саграђене већи- 
ном од дрвета, о чему сведочи и опат Гијом Адам. Ако je на-
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сеље имало преко три хиљаде становника, са више стотина 
куђа, добијало je статус великог града. Велики средњовеков- 
ни градови, као што су Скопље, Призрен, Вучитрн, Крушевац 
и Параћин, постајали су временем занатски и трговачки цен- 
три, у којима je живело етнички шаренолико становништво. 
По трговима су биле колоније Дубровчана, Млечана, Арбана- 
са, Грка и Которана, који су ту имали своје дућане и куће. 
Робно-новчана привреда, која je била претежно у рукама стра- 
наца, вршила je снажан утицај на друштвену структуру феу- 
далне Србије при крају владавине Стефана Дечанског. Земљо- 
радничко и сточарско становништво, које je раније нудило 
произволе искључиво за натурал ну размену, сада je снабдева- 
ло рударске и трговачке центре намирницама за које се доби- 
јао новац. Долазило je и до продаје потчињених баштана да 
би се са села бежало у градове, што je касније покушало да 
спречи Душаново законодавство, штитећи интересе крупне 
властеле.

Као и у време Стефана Дечанског, страни трговци су др- 
жали своје колоније по градовима и трговима крај рудника. 
Краљ Стефан Дечански je настојао да повећа промет на трго
вима како би увећао приходе краљевске благајне, што сазна- 
јемо из његове повеље манастиру Свете Богородице Љевишке 
у Призрену: „И поставих да се скупља осмог дана месеца сеп- 
тембра, на рођење Свете Богородице... и на тај панађур да иде 
свако, било Грк или Латин или ко било други. Нико да га не 
дира, чак ако je дужан велики дуг, већ свако да тргујући сло- 
бодно посети панађур („вашар”). Ако би ко хтео некога напа
дати или да изазове какав метеж или тучу, да плати краљев- 
ству ми 500 перпера, а ако ко потргне мач или нож да плати 
краљевству ми вражду.”

Заједнички назив за зависно становништво у српској сред- 
њовековној држави било je „себри”. Они су били подељени на 
више трупа, а меропси су били најбројнији и са највише оба- 
веза. Њихове работе под краљем Милутином биле су теже не
го под краљем Стефаном Дечанским, што се в иди на основу 
података из Грачаничке и Дечанске повеље. Душановим Зако- 
ником меропси Бе бити тако заштићени да ће им бити дозво-
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љено да се парниче са властелином на чијем имању живе и ра
де, у случају да господар узима више но што прописује Закон. 
У случају да меропах добије парницу, судија гарантује да ће 
господар платити меропаху одштету, а „потом да није властан 
onaj господар учинити зло меропаху”.
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XXX

СВЕТИ СРПСКИ КРАЉ 
СТЕФАН ДЕЧАНСКИ

У цркви манастира Високи Дечани, на ктиторском портре
ту Стефана Дечанског, сачуван je дирљиви запис о христољу- 
бивом српском краљу: „Прими, владико Господе, о Пантокра- 
торе (Сведржитељу) молбу раба твојега Стефана краља и ову 
цркву божаствену приносим са сином мојим краљем Стефа
ном, гледам трошно ми тело над гробом својим и бојим се 
страшнога ти Судишта, пред тебе приничем, Сведржитељу, 
помилуј ме у дан Судњи.”

Српска црква није журила са канонизацијом Стефана Де
чанског за светитеља. Седам година после упокојења Стефана 
Дечанског, млади крал- Стефан Душан je одлучио да се тело 
његовог оца извади из крипте и пренесе у камени кивот који 
ће стајати у цркви испред олтара. Чудесни догађај одиграо се 
1338. године, када се после отварања гроба светог српског 
краља по цркви и око н-е развио диван миомирис. Тада су сви 
могли видети нетљене мошти Светог Стефана Дечанског, на 
којима се од тада дешавају многа чуда. У Душановој хрисову- 
љи, од 25. октобра 1343. године, упућеној манастиру Светог 
Петра и Павла на Лиму, наводи се да je српски крал, наслед
ник једне народне династије која почиње Светим Симеоном 
Немањом а завршава се Светим Стефаном Дечанским. Душан 
пише да je видео „чудесну нову благодат на о цу своме, Све
том краљу”. Он даље говори у хрисовуљи да je, као и мошти 
ранијих српских владара, и тело шеговог оца у Дечанима „по- 
чело да врши чудеса”.

Жички епископ Сава Дечанац je у XIX веку написао књи- 
гу Владалац u народ (Београд, 1897) у којој je описао како су 
и турске паше поштовале манастир Дечане и светог српског 
крал-а. Једнога дана 1874. године, по казивању жичког влади- 
ке, у манастир Дечане je свратио на ручак призренски паша, 
па како je ушао у цркву, стао je да се диви дверима и ћивоти-
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ма. Само црква je била осветљена полијелејним свећама и 
многобројним кандилима, као у каквим свечаним данима. Он- 
да je паша стао насред цркве, окружен својим „кајмакамима”, 
беговима и албанским поглавицама, па je са тог места join jе- 
данпут разгледао цркву и узвикнуо на турском језику три пу- 
та: „Пекаља!”, што значи лепота над лепотама, ретка узвише- 
на красота над красотама. Потом je даље паша почео говори- 
ти: „Ретки су на земљи смртни да могу овако код свога потом
ства себе обесмртити као што je. то био у стању учинити овај 
домаћин, који je овакву свету кућу подигао.” Пошто je пру- 
жио руку на кивот светог краља, продужио je да говори: „Овај 
краљ je био богат, но ум je шегов надвисио богатство; он je 
знао и није заборављао да je све на земљи кратко и привреме- 
но као што je изјутра роса пре сунца кратког времена; царст
ва и богатства бивају, али лако и пропадају, ако што je и њега 
кроз кратко време међу живим краљевима нестало — па je ми- 
слио што je и њега кроз кратко време међу живим краљевима 
нестало — па je мислио шта да остави своме народу за вечни 
спомен, и заиста, ништа није могао смишљеније ни светије да 
уради и остави своме народу но што je подигао и оставио свом 
потомству овај свети 'мејтегр — училиште, где се вековима и 
једнако проповеда и слави Бог и правда.” Верујући у вечну 
турску владавину, турски паша je уз ту беседу додао „И пади
шах се поштује”. Оваква пашина беседа у присуству „кајмака- 
ма и бегова” била je добродошла дечанском монашком брат
ству, j ер кад би се дечански монаси и пожалили ђаковичким и 
пећким беговима на неправду која им се од турске стране j ед- 
нако чини, ови би им одговарали: „Па кад вам je овде тако те- 
шко, а онда идите, што седите ту, тражите боље где има.” Де
чански калуђери би им на то одговорили: „Ово je наша кућа, 
овде смо одрасли, овде нама ваља и мрети.”

У временима највећих страдања и патњи српског народа 
дечански монаси нису напуштали свој манастир и свете мо- 
шти краља Стефана Дечанског. Захваљујући чудотворним мо- 
штима светог српског краља, заустављани су Турци, Арбана- 
си и остали иноверци у покушају да оскврнаве манастир и 
претворе га у џамију. Заједно са српским монасима, често су
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и локални Арбанаси бранили Дечане од напада разбојника и 
крадљиваца.

Данае овај монументални православии храм представља 
једно од најлепших остварења наше средњовековне културе и 
уметности. Целивање моштију светог српског краља je посе- 
бан духовни доживљај. Приликом боравка у манастиру Висо- 
ки Дечани човек осети дух средњовековне Србије. У цркви се 
надази мермерна крстионица, као и краљевски мермерни пре
сто. Богатство дечанске ризнице може се мерити са богат
ством ризнице манастира Хиландара. Дечанска ризница je на
рочито богата иконама које су радили иконописци из XIV ве
ка. Средишњи део цркве украшен je огромним бронзаним по- 
лијелејем са великим бројем кандила, којима je Дечане укра- 
сио краљ Стефан Душан. Обновила га je кнегиња Милица са 
синовима, Стефаном и Вуком Лазаревићем, негде крајем XIV 
века. И данас je у употреби манастирски конак подигнут 1836. 
године, благодарећи прилозима кнеза Милоша Обреновића. 
Српски кнез Александар I Карађорђевић помогао je новчаним 
прилозима да се 1857. године препокрије оловом црквени 
кров.

Приликом сеобе Срба 1690. године у једном рукописном 
запису забележена je прича како je свети краљ Стефан Дечан- 
ски казнио људе који су хтели да оштете манастир. Многи Ар
банаси поштују светог српског краља и верују у чудесну моћ 
његових моштију, као и у чудотворство манастирских икона. 
У близини манастира налази се Дечански кисељак, чија се во
да користи за лечење многих болести.

Дечанска црква се одржала у целости благодарећи вели
ком пожртвовању монаха и чудотворним моштима светог 
српског краља. Већ вековима Дечайи сведоче о духовној сна- 
зи и христоликости српског народа и његових светих владара.
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XXXI

PA3B0J ЛИЧНОСТИ 
СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ

Kao најстарији син краља Милутина и краљице Јелене, 
Стефан Дечански се родио највероватније 1275. године. О нај- 
ранијем Стефановом детињству не постоји ниједан податак, 
јep je његов отац Милутин тек после државног сабора у Деже- 
ви, 1282. године, миропомазан за крала под именем Стефан 
Урош II. По одредбама Дежевског уговора, краља Милутина 
требало je да наследи Драгутинов син Владислав II, али je са- 
свим сигурно да крал. Милутин временом претендује да у на- 
слеђе престола укључи и Стефана. Да би зауставио татарску 
опасност која се надвила над Рашком краљевином у послед- 
њој деценији XIII века, Милутин je жртвовао Стефана и по- 
слао га као таоца татарском кану Ногају. После смрти кана 
Ногаја, Стефан je показао изузетну даровитост када je искори- 
стио завађеност између татарских вођа и ослободио се више- 
годишњег ропства, бежећи право на двор бугарског пара 
Смилца. У Бугарској je Стефан упознао десетогодишњу царе
ву кћер Теодору којом ће се оженити после повратка у отац- 
бину. Краљ Милутин je одредио Стефану, као прворођеном 
сину, управу над Зетом. Млади Стефан je био у Зети под де- 
лотворним утицајем своје бабе, краљице, која je пре замона- 
шења уступила унуку власт над Требињем и целокупним ерп- 
ским приморјем.

Женидба крала Милутина са шестогодишњом византиј- 
ском принцезом Симонидом вероватно je потресла душу мла- 
дог Стефана, јep je тај брак склоплен непосредно после смр
ти његове мајке Јелене. Милутинова одлука морала je поколе
бати Стефаново поштовање према оцу, посебно због жалости 
за мајком, чију су смрт посведочили историјски „заложници 
мира” у размени са Симонидином пратњом. О смрти Стефа
нове мајке говори Симонид ин отац, цар Андроник II Палеолог 
пред цариградским патријархом, што je забележио дворски
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хроничар Георгије Пахимер. Брак између српског краља и 
принцезе Симониде није погодио само Стефана већ и његову 
умну баку, краљицу Јелену Анжујску, која чак није ни дошла 
на венчање свога сина.

Стефан Дечански je живео од тог времена удаљен од свих 
збивања на двору краља Милутина, па се не зна тачно како се 
држао током ратних сукоба и „метежа” између војски завађе- 
не браће, краљева Драгутина и Милутина. У то време, 1308. 
године, родио се Душан, најстарији Стефанов син, вероватно 
у неком граду у зетском приморју. Када су почели све чешће 
да пристижу гласови са Милутиновог двора о посетама Симо- 
нидине мајке, царице Ирине, па чак и неки гласови о планови- 
ма да се српски престо после Милутинове смрти може дати и 
„неком од сродника”, j ер Симонида није имала деце, најпре се 
почела бунити српска властела око краљевића Стефана.

Вест о помирењу Драгутина и Милутина и обнављању Де- 
жевског уговора, по којем je било предвиђено да српски пре
сто наследи Драгутинов син Владислав, изазвалаје бурна ре- 
аговања међу властелом у Зети, која je већ била увелико 
спремна на отворену побуну. После смрти краљице Јелене 
Анжујске нико није више могао да спречи побуну незадовољ- 
них зетских великаша окупљених око краљевића Стефана. И 
византијски хроничари и архиепископ Данило II слажу се у 
оцени да je властела утицала на Стефана на дигне буну про
тив оца. Он je просто био понесен вол-ом тог најмоћнијег ста- 
лежа у Србији. У једном тренутку, он се отргао од воље своје 
властеле и поверовао „слатким речима” и порукама краља 
Милутина. У Стефановом срцу су љубав и поверење у оца 
надјачали жељу за влашћу. Али тада започиње Стефаново 
страдање и казна у виду ослепл-ен-а. Велики страдалник „тр- 
пљењем je спасавао душу своју”, и прогледао je како теле- 
сним тако и духовним видом.

После трагедије и ослепљења Стефану je пружио уточи- 
ште племенити византијски цар Андроник II. „Милостиви 
цар”, како га називају хроничари, постаје му највећи прија- 
тељ. Стефан je заједно са својом породицом провес седам го
дина у Цариграду, најпре на двору Андроника II а потом у ма-
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настиру Пантократора. Богоугодништво и христољубивост 
красили су Стефана, посебно када je саветовао византијског 
цара да протера из Цариграда j еретика Варлаама. У петој го- 
дини заточеништва, на бденију уочи Светог Николе догодило 
се чудо после којег je Стефан прогледао, али никоме није от- 
крио тајну чудотворног исцељења. Ускоро затим долази и крај 
Стефановом изгнанству, и то благодарећи црквеним архијере- 
јима и монасима, нарочито Светогорцима који су измолили 
кралъа Милутина да позове свог покајаног сина у отаџбину. 
Стефанов сусрет са оцем морао je бити потресан. Он пада 
пред Милутинове ноте и вапије: „Оче, не презри плод бедара 
својих.”

Стефан се коначно вратио из Цариграда 1321. године, а у 
јесен исте године краль Милутин се изненада разболео и у ок
тобру предао je своју душу Господу. У земльи су настали „ме- 
тежи” због побуне другог Милутиновог сина Константина, 
који се одмах прогласио краљем, и због Владислава, Драгути- 
новог сина, који се најзад ослободио тамнице. Стефан je огла- 
сио своје „прогледање” и по мишљењу српског народа био je 
миропомазан од самог Господа. Крунисање за краља Стефана 
Уроша III уследило je после великих страдања које je поднео, 
чудесног прогледања и великог очевог милосрђа. Да ли je 
краль Милутин носио на души крст своје наредбе да му се син 
ослепи? Међутим, краль Милутин je вратио сина из заточени
штва, даривао му засебну облает на управу и показао изузет- 
ну милост према његовој породици. Христоносни краль Сте
фан Урош II Милутин je највише овозематьског богатства да
ривао цркви. Он je највећи градитель манастира од свих Нема- 
њића, и велики покајник, што представльа највећу хришћан- 
ску врлину.

Човек je грешно биће али никада није касно да очисти соп- 
ствене грехе, да се после пада исправи и пође путем покајања 
који му je Христос указао. Зар није Господ Ису с Христос 
опростио и разбојнику на крсту зато што се покајао. „Пра- 
штајте и непријатељима својим и онима који вас мрзе и који 
вам зло чине.”

Храмови чији je ктитор краль Милутин и данас су умет- 
ничка ремек-дела, ночев од Светих Архангела у Іерусалиму,
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ca најбогатијом библиотеком светих књига писаних на старо
словенском језику, али и на грчком и на латинском. Због тога 
je христољубиви и благочестиви краљ Милутин наш „свети 
крал.”, како га називају и у Бугарској где се нал азе његове све
те мошти.

Две године после смрти прве жене Теодоре, краљ Стефан 
Урош Ilije одлучио да се по други пут ожени. Није му пошло 
за руком да се ожени неком принцезом са западног двора, j ер 
му je папа поставио услов да пређе у римокатоличку веру. Уз 
помоћ византијског двора он налази св oj у будућу изабраницу, 
принцезу Марију Палеолог. Када се други пут оженио, Сте
фан Дечански je имао педесет година а Марија Палеолог два- 
наест. Такви бракови су били чести на византијском двору. 
Стефан Душан je био старији од своје маћехе, али je поступао 
врло племенито према краљици Марији, посебно после смрти 
свог оца.

Сукоб који je избио између Стефана Дечанског и Стефана 
Душана после битке код Велбужда сигурно je подстакла вла- 
стољубива и све моћнија српска властела. Душан je тражио 
аз ил у Дубровнику, али његова властела на то није пристаја- 
ла. По речима објективног византијског хроничара тог доба, 
властела je учинила „жалостан крај” његовом оцу.

Стефан Душан je после неколико година од мученичке 
смрти свог оца осетио у срцу искрено покајање, па je први на- 
звао краља Стефана Уроша III „светим”. Заједно са архијереј- 
ским сабором, крал. Душан je донео одлуку да се свете мошти 
изнесу из крипте и ставе у кивот који се и данас чува као нај- 
већа светиња. Дана 24. новембра, када се слави Свети Стефан 
Дечански, још од времена Стефана Душана прилази се с ве- 
ром и побожношћу моштима његовог родитеља. Изнад киво
та са светим моштима налази се надгробии портрет светог 
српског краља. Дечани и данас надахњују сваког хришћанина 
причом о страдању Стефана Дечанског и дају овом краљу ве-
нац непролазне славе.
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